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ค าน า 
   

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ท าขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือเพ่ือวิเคระห์ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งปัจจัยภายนอกและ
ภายในองค์ ที่ส่งผลให้ด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้เป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป 
 

        กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                                                                                  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
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1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 รายการ แผนปี 2561 ผลปี 2561 ผลต่าง %

ต้นทุนยา 25,006,296.30 29,690,485.27 4,684,188.97-   18.73-      

ต้นทุนเวชภัณฑ์มใิช่ยาและวัสดุการแพทย์ 10,119,931.40 11,039,644.33 919,712.93-     9.09-        

ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,191,821.00 9,468,471.00 1,276,650.00-   15.58-      

ค่าใช้สอย 14,788,137.00 7,196,472.74 7,591,664.26   51.34      

วัสดุใช้ไป 9,870,896.25 9,355,298.05 515,598.20     5.22        

รวมค่าใช้จา่ย 67,977,081.95 66,750,371.39 1,226,710.56  13.15      

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง จ านวนรายการ ร้อยละของจ านวนรายการ

เฉพาะเจาะจง 2,129.00 99.44

ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12.00 0.56

จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละของจ านวนเงินจดัซ้ือ/จา้ง

59,968,635.03 52.51

54,236,150.00 47.49

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เฉพาะเจาะจง

ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ 

 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2561 สรุปได้ดังนี้  
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ยังคงมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงาน ซึ่งต้องด าเนินการให้ 

เป็นไปตามนโยบานของรัฐบาล ท าให้การด าเนินการจัดหาพัสดุต้องเร่งด าเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้เกิด
ความเสียหาย หรืออาจเกิดความผิดพลาด ท าให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้รับผิดชอบการด าเนินการจัดหาพัสดุมี
ความเสี่ยงที่จะกระท าไม่ถูกตอ้งตามระเบียบเป็นอย่างมาก  

2. ปัญหาความล่าช้าในการก าหนดราคากลางยังคงล่าช้าในปี พ.ศ.2561 ซึ่งในเรื่องการก าหนด 
ราคากลางท้องถิ่น, การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เนื่องจากภาระงานของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการมีมาก การจัดท าราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจึงท าได้ล่าช้า ซึ่งในอนาคตก็ยังคงแก้ไขปัญหานี้ยังไม่ได้ 

3. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจาก 
ระบบ  e-GP ไม่เสถียร เข้าระบบได้บ้างไม่ได้บ้าง ใช้เวลาในการท างานหลายขั้นตอนมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากจ าเป็นต้องใช้เอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  

4. บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เพราะต้องมีภาระงานที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่เพ่ิมมากขึ้น และยังขาดความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ และเมื่อมีปัญหาในวิธีปฏิบัติก็ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได ้

๕. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน  
ในเรื่องของรายละเอียด และระเบียบวิธีปฏิบัติท าให้เกิดความผิดพลาด 
 

---------------------------- 
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3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พบ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยภายนอกและภายในองค์การส่งผลให้ด าเนินการไม่เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ยังคงมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงาน ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ท าให้การจัดหาพัสดุต้องเร่งด าเนินการ ซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้เกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความ
ผิดพลาด ท าให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้รับผิดชอบการด าเนินการจัดหาพัสดุมีความเสี่ยงที่จะกระท าไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบเป็นอย่างมาก ประกอบกับการยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า 

2. ปัญหาความล่าช้าในการก าหนดราคากลางยังคงล่าช้าในปี พ.ศ.2561 ซึ่งในเรื่องการก าหนดราคา
กลางท้องถิ่น, การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เนื่องจากภาระงานของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการมีมาก การจัดท าราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจึงท าได้ล่าช้า ซึ่งในอนาคตก็ยังคงแก้ไขปัญหานี้ยังไม่ได้ 

3. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากระบบ  e-
GP ไม่เสถียร เข้าระบบได้บ้างไม่ได้บ้าง ใช้เวลาในการท างานหลายขั้นตอนมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้เอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ท างานด้วยความเครียด เนื่องจากถูกจ ากัดด้วยเวลา ไม่สามารถใช้ชีวิตได้
ตามปกติ พฤติกรรมการด ารงชีวิตเปลี่ยนไป ไม่มีเวลาพักผ่อน ท าให้รู้สึกท้อถอย  

4. บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เพราะต้องมีภาระงานที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เพ่ิมมากขึ้น และยังขาดความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ และเมื่อมีปัญหาในวิธีปฏิบัติก็ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได ้

5. การจัดซื้อจัดจ้างยังด าเนินการล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ส่งหลักฐาน
การก่อหนี้ผูกพันในโครงการล่าช้า และยังขาดความเข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ซึ่งอาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาด ท าให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 

6. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ใน
เรื่องของรายละเอียด และระเบียบวิธีปฏิบัติท าให้เกิดความผิดพลาด 

แนวทางการแก้ไข 
1. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ 

2. ควรจะให้เวลาในการท างาน มากกว่านี้ 
3. ท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการ ให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 

โดยการจัดท าขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
4. ท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เข้าใจขั้นตอน

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และตรวจสอบอีกครั้งก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

---------------------------- 
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4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ    
    พ.ศ. 2561 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี งบลงทุนจ านวน 22 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 45,210,000  

- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 7 รายการเป็นเงิน  
41,580,000 บาท จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 40,040,050 บาท สามารถประหยัดงบประมาณ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,539,950 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.7 

- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๕ รายการเป็นเงิน 3,630,000 บาท จัดจ้าง 
แล้วเสร็จเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,644,500 บาท สามารถประหยัดงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 163,500 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 4.5 

รวมปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี งบลงทุนจ านวน 22 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 45,210,000 จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 43,506,550 บาท สามารถประหยัดงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,703,450 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.77 
 

---------------------------- 
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5. แนวทางแก้ไขในการมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.256๑ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ดังนี้ 
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ ซึ่งต้องเน้นในเรื่องการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากข้ึน 

 ๒. ท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการ ให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 
โดยการจัดท าขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

 3. ท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เข้าใจขั้นตอน
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และตรวจสอบอีกครั้งก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 4. การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง แต่งตั้งจากบุคคลในท้องถิ่น เพ่ือสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
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