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คำนำ 

 
             การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแต่ละคร้ัง ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันจะเป็นการสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

               งานพัสดุและซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลนายายอาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ 
งบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน โดยจำแนกเป็นรายหมวด ที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และ
แสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ แต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ต้ังไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีที่
ผ่านมา หาความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป และเพื่อให้การดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนายายอาม มีระบบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุโรงพยาบาลนายายอาม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

บทที่ 1 หลักการและเหตุผล 

 โรงพยาบาลนายายอามให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในทุก
ข้ันตอนด้วยความโปร่งใสเปิดเผยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆมีการส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของ
รัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปน้ี 

 1. คุ้มค่าโดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของ
หน่วยงานของรัฐมีราคาท่ีเหมาะสมและมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
 2. โปร่งใสโดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันมีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่น
ข้อเสนอมีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุก
ข้ันตอน 
 3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้า
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมิน
และเปิดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 4. ตรวจสอบได้โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบ 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า
ต่อภารกิจของรัฐและป้องกันปัญหาการทุจริตโดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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บทที่ 2 การดำเนินงาน 

          2.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างท้ังสิ้น 1,121 รายการ วงเงินงบประมาณ 32,524,360.82 บาท  

      ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1,121 โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น
เฉลี่ย ร้อยละ 100 ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 283,189.02 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพัน-
หน่ึงร้อยแปดสิบเก้าบาทสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 2.22% รายละเอียดแยกตามวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ดังน้ี 

      

ลำดับ วิธี 
จำนวน วงเงินงบประมาณ จัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณที่ประหยัดได้

รายการ ร้อยละ จำนวนเงิน (บาท) 
ร้อย
ละ

จำนวนเงิน (บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ร้อย
ละ

1 เฉพาะเจาะจง 1,117 99.64 25,390,960.82 78.07 25,217,571.80 173,389.02 0.68 
2 ประกวดราคา 

e-bidding 
 

4 0.36 7,133,400.00 21.93 7,023,600.00 109,800.00 1.54 

 รวม 1,121 100 32,524,360.82 100 32,241,171.80 283,189.02 2.22
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2.2 จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.2.1 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จากตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลนายายอาม มีจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1,121 โครงการ 
พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,117 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.64% 
รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.36% ของจำนวน
โครงการ 

                2.2.2 ตารางแสดงร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

จำนวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง ประกวดราคา e-bidding 

1,121 1,117 4 
100% 99.64% 0.36% 

 
แสดงร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

 
 

 
เฉพาะเจาะจง 

99.64 %

e-bidding
0.36  %

เฉพาะเจาะจง e-bidding
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2.3 งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.3.1 ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนายายอาม มีจำนวน 
32,524,360.82 บาท (สามสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทแปดสิบสองสตางค์) พบว่า
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจำนวนสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 25,390,960.82 บาท 
(ยี่สิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทแปดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 78.07% ของจำนวนเงิน
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน 
7,133,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.93% ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  2.3.2 ตารางแสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จำนวนงบประมาณ(บาท) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง ประกวดราคา e-bidding 

32,524,360.82 25,390,960.82 7,133,400.00 
100% 78.07% 21.93% 

 
แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
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e-bidding 
21.93 %

เฉพาะเจาะจง
78.07%

e-bidding เฉพาะเจาะจง



บทที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
  งานพัสดุและซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของ
โรงพยาบาลนายายอาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป โดยการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ดังน้ี 

 3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
       จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงพยาบาลนายายอาม 
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ดังน้ี 
       3.1.1 ความเส่ียงจากการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ล่าช้า 
       3.1.2 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วเร่งด่วนและต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนดส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในแต่ละข้ันตอน 
       3.1.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีต้อง
มีองค์ความรู้หลายด้านคือด้านกฎหมายระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัสดุ
งบประมาณการเงินการคลังและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการทำงาน 
       3.1.4 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP มีรูปแบบ รายละเอียดเป็นมาตรฐานกลาง ๆ  
ที่กรมบัญชีกลางกำหนดเพื่อให้ใช้ทุกหน่วยงาน แต่ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ ฉะนั้นเจ้าหน้าที่
พัสดุจะต้องเพิ่มเติมข้อมูล รายละเอียดที ่เกี ่ยวเนื่องกับการจัดซื้อแต่ละครั้งใน Template และปรับรูปแบบ
เอกสารให้ถูกต้อง เหมาะสม ก่อนเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้เกิดความล่าช้ามากข้ึน 

3.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 
     งานพัสดุและซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารท่ัวไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของ

โรงพยาบาลนายายอาม ประสบปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสรุปดังน้ี 
     3.2.1 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การระบาดของโรคต่าง ๆ จำเป็นต้องจัดหาเร่งด่วน ไม่สามารถ

จัดหาพัสดุได้ทันต่อความต้องการใช้ ไม่สามารถควบคุมราคาได้ ส่งของล่าช้า เกิดความเสี่ยง และเกิดข้อผิดพลาด
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารสัญญา มีภาวะความเครียดจากเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 

     3.2.2 คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองของอำนาจหน้าท่ีที่กฎหมายกำหนด 

     3.2.3 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทำให้พบปัญหาต่างๆดังน้ี 

           3.2.3.1 มีการปรับปรุงระบบการทำงานในข้ันตอนต่างๆแต่ไม่ได้แจ้งผู้ใช้งานว่าได้จะ
ปรับปรุงในกระบวนงานใดบ้างทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจด้วยตนเอง 

            3.2.3.2 เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐประกอบกับมีการแก้ไขบ่อยทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
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            3.2.3.3 เว็บไซต์มีผู้ใช้งานจำนวนมากมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ 
            3.2.3.4 กฎหมายและระเบ ียบเกี ่ยวก ับการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุ           

ที่กำหนดให้ปฏิบัติ บางกรณี template ในระบบ e-GP ไม่สมบูรณ์ ต้องเพิ่มเติม ทำให้เกิดความล่าช้า 

3.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
     ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 จำนวน 1,121 โครงการ 

จำนวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 32,524,360.82 บาท และจำนวนเงินท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 32,241,171.80 บาท สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ เป็นเงินจำนวน 283,189.02 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 2.22% 

3.4 แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่
การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
       3.4.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมความรู้
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบัน และยังเป็นการลดความ
เสี่ยง และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
       3.4.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้มีเวลาสำหรับงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างมี
ข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติหลายข้ันตอนและแต่ละข้ันตอนมีระยะเวลากำหนด หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนด
ไว้จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณแล้วมาเร่งรัดดำเนินการในระยะเวลาอันสั้นน้ัน อาจส่งผล
ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดได้ 
        3.4.3 นำโปรแกรมต่าง ๆ จัดทำฐานข้อมูลราคากลางพัสดุชนิดต่างๆ ไว้ (ถ้ามี) เพื่อลด
ระยะเวลาในการจัดทำราคากลาง 
        3.4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
และกำหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันโดยเน้นประเด็นที่เกิดปัญหาต่างๆ 
        3.4.5 ติดตามเอกสารท่ีเสนอไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
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