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คำนำ 

       โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้จ ัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจ ัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากข้อมูลการจัดซื ้อจ ัดจ้างแหล่งงบประมาณ (หมวดงบลงทุน และหมวดงบ
ดำเนินงาน) ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ที ่กำหนดให้หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

         โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ฉบับนี ้จะประกอบไปด้วยร้อยละของ
จำนวนรายการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ,ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค/ข้อจำกัด ,การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

 

 

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลสอยดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

         หน้า 
- ผลการดำเนินงานในภาพรวม       1 
- ประเภทของงบประมาณ จำแนกเป็นรายหมวดที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  2-4 

-ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
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โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแหล่งงบประมาณ หมวดงบลงทุน และงบดำเนินงาน
เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่
ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 โดยมีรายละเอียดและองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. ประเภทของงบประมาณ จำแนกเป็นรายหมวดที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  

          1.1  งบดำเนินงาน  
          1.2  งบลงทุน 

2. ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง    

3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
4.1   การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
4.2   การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด  
4.3   การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

              4.4  แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ 
       จัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

      ผลการดำเนินงานในภาพรวม 
              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) โรงพยาบาลสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ จำนวน  1,360 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น    
36,150,184.54  บาท (สามสิบหกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



 

1. ประเภทของงบประมาณ จำแนกเป็นรายหมวดที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
    งบดำเนินงาน 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบแรงงานต่างด้าว/งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด/งบ อย.      
(คำสั่งคสช.) /งบประกันสังคม/งบโครงการมาลาเรีย/เงินบำรุง      
ตารางที่ 1  ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามวิธีการ  
               จัดซื้อจัดจ้าง    

จำนวนรวม 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป    
E - bidding 

วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

1,360 ครั้ง 4 - 1,356 

 

 

100% 0.29 - 99.76 

 

 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณ
หมวดงบดำเนินงาน  งบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบแรงงานต่างด้าว/งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/งบ อย. (คำสั่งคสช.) /งบประกันสังคม/งบโครงการมาลาเรีย/เงินบำรุง  มีจำนวนทั้งสิ้น 1360 ครั้ง  
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี   2  วิธีการ  ดังนี้ 
           1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e–bidding)  จำนวน        4  ครั้ง   คิดเป็นร้อยละ      0.29 
           2. วิธีเฉพาะเจาะจง                            จำนวน  1,356  ครั้ง   คิดเป็นร้อยละ    99.76 
 
 
 
 
 
 



 

แสดงภาพแผนภูมิ 
 

 
 
ตารางที่ 2  ร้อยละของจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

จำนวนรวม 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
วิธี

คัดเลือก 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

E - bidding 

36,150,184.54 บาท               110,773.00  - 36,039,411.54 

 

100% 0.31 - 99.69 

 

 
จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณหมวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบแรงงานต่างด้าว/งบสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/งบ อย.  (คำสั่งคสช.) /งบประกันสังคม/งบโครงการมาลาเรีย/เงินบำรุง ที่ใช้ในการ

วิธีประกาศเชิญชวน

ท่ัวไป    E -

bidding
0.29

วิธีเฉพาะเจาะจง
99.69

วิธีจัดซือ้จัดจ้าง



 

จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  จำนวนเงิน 36,150,184.54  บาท (สามสิบหกล้าน
หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  มี 2  วิธีการ  ดังนี้ 
            1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e–bidding) จำนวน  110,773.00   บาท  คิดเป็นร้อยละ       0.31 
            2. วิธีเฉพาะเจาะจง                            จำนวน 36,039,411.54 บาท คิดเป็นร้อยละ    99.69 

แสดงภาพแผนภูมิ 

 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

2.1 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนมาก และหลาย 
ครั้งที่ มีความต้องการและดำเนินการแบบเร่งด่วน  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดความผิดพลาดในการ 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจากระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เพียงพอ  กระชั้นชิด   
                2.2  การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากปัจจัย  
ภายนอกและปัจจัยภายในต่างๆ 

2.3  หน่วยงานต้นเรื่องที่มีความต้องการใช้พัสดุ ไม่ทราบเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่สำคัญที่เก่ียวข้อง 
กับการจัดหาพัสดุ  ไม่ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เนื่องจากระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุมีเป็นจำนวนมาก 
ทั้งระเบียบเดิม  ระเบียบใหม่  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อปฏิบัติ  ข้อยกเว้นต่างๆ   

2.4  กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  ได้ออกหนังสือแจ้งเวียนข้อปฏิบัติ / หนังสือยกเว้นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ออกมาอยู่
เสมอๆ และเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจปฏิบัติงานผิดพลาดได้  เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้ง
เวียนหนังสือดังกล่าว           

วิธีประกาศเชิญชวน

ท่ัวไป    E -

bidding
0.31

วิธีเฉพาะเจาะจง
99.69

วิธีจัดซือ้จัดจ้าง



 

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด    

3.1  ระบบ e-GP (Electronic  Government  Procurement) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย   
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  ครบถ้วน  ทั่วถึง  เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรม- 
บัญชีกลางปิดปรับปรุงบ่อย และไม่มีความเสถียรเท่าที่ควร  ทำให้บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เต็มที่  ทำให้เกิดการสะสมของงานมากขึ้นเรื่อยๆ  

3.2  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่  ซึ่งต้อง 
ปฏิบัติงานในระบบ  e-GP (Electronic  Government  Procurement)  บางเครื่องใช้งานมานานหลายปี  
ชำรุดบ่อย  อุปกรณ์ภายในเครื่องเป็นรุ่นเก่า  ทำงานช้า ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือทำงานได้แต่ช้า   

3.3  การสืบหาราคากลางจากผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างบางรายการ ใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ 
ระยะเวลาในการค้นหาสืบราคาจากท้องตลาด 

3.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น คณะกรรมการกำหนด           
ราคากลาง  คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR  คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ   คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่ฝ่าย/ กลุ่มงานต่างๆ ไม่ให้ความร่วมมือร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ ทำให้ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บางคนที่ให้ความร่วมมือเป็นกรรมการฯ ตลอดทุกครั้ง  ทำให้การ
จัดหาพัสดุล่าช้า  

     3.5  งบประมาณในการจัดหาพัสดุมีไม่เพียงพอ  เนื่องมาจากได้รับการจัดสรรน้อย     

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

    งบดำเนินงาน 

จำนวนรายการ วงเงินที่ได้รับ วงเงินที่จัดซื้อ ประหยัดงบ 
คิดเป็นร้อยละ 

ที่จัดซื้อจัดจ้าง การจัดสรร จัดจ้างได้จริง ประมาณได้ 

          

1,360 ครั้ง 47,630,467.29 36,150,184.54 11,480,282.75 24.10 

          
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

5.1   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องศึกษาระเบียบ  เข้าร่วมอบรม  ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา 
พัสดุเพ่ือเสริมสร้าง เพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความสามารถ  ความเข้าใจในการจัดหาพัสดุ เพ่ือมิ  ให้เกิดข้อผิดพลาด 
ในการปฏิบัติงาน 



 

5.2 จัดทำฐานข้อมูลราคากลางพัสดุชนิดต่างๆ ไว้ (ถ้ามี) เพ่ือลดระยะเวลาในการจัดทำราคากลาง 
5.3 จัดประชุม ชี้แจงการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือวางแผนรองรับการ  

จัดหาพัสดุให้ทันความต้องการใช้งาน 
5.4 แจ้งเวียนหนังสือต่างๆ ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ฝ่าย/ 

กลุ่มงานต่างๆ ได้รับทราบด้วย เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
5.5 ฝ่าย/กลุ่มงานผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ      

การจัดหาพัสดุ หรือต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาให้ชัดเจน เช่น คุณลักษณะ   ประเภทชนิด ขนาด 
สี  แบบ  จำนวน  ฯลฯ 

5.6 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ  e-GP (Electronic  Government  Procurement)   
เช่น สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง ได้รับทราบถึงปัญหาของระบบ e-GP เพ่ือหาแนว  ทางแก้ไขให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.7 ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานในระบบ e-GP (Electronic   
Government  Procurement) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



 

 


