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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

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

  กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหา
พัสดุตางๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โดยไดดำเนินการจัดซ้ือ จัดจาง จัดหา 
พัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และไดรับจัดสรรงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
ตางๆ ภายใตความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และภายใตขอกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ  
  กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดจัดทำรายงานผลการวิเคราะหผลการ
จัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จากขอมูลการจัดซื้อจัดจางเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
ทุกวิธีการ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที ่กำหนดใหสวนราชการวิเคราะหรอยละของจำนวน
รายการท่ีดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ท้ังนี้ เพ่ือเปนการวิเคราะห
ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเปนขอมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณตอไป 
  โดยรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางนี้ประกอบดวยผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ การวิเคราะห
ความเสี่ยง การวิเคราะหปญหาอุปสรรค ขอจำกัดในการจัดซื้อจัดจาง การวิเคราะหความสามารถในการประหยัด
งบประมาณ แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันจะนำไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ตารางท่ี 1  รอยละของจำนวนรายการท่ีดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2๕6๔ (บริหารสัญญา)  
 จำแนกตาม วิธีการจัดซ้ือจัดจาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ลำดับ 
ท่ี 

วิธีจัดซ้ือ/จัดจาง จำนวนรายการ 
(งาน/โครงการ) 

รอยละของจำนวนรายการ 
(งาน/โครงการ) 

1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
(e-bidding) 

2 0.08 

2 วิธีเฉพาะเจาะจง 2,388 99.92 
 รวม 2,390 100 

 
  จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ การจัดซื้อจัดจางดำเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด จำนวน 2,388 รายการ คิดเปนรอยละ 99. 92 รองลงมาเปนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
(e-bidding) จำนวน 2 รายการ คิดเปนรอยละ 0.08 ตามลำดับ แสดงไดดังภาพแผนภูมิ ท่ี 1 เนื่องจากวงเงินงบประมาณ 
ในการจัดหาสวนใหญเปนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และเปนวงเงินเล็กนอย จึงทำใหการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีจำนวนรายการมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2  รอยละของจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง  

ลำดับ 
ท่ี 

วิธีจัดซ้ือ/จัดจาง จำนวนงบประมาณ รอยละของจำนวนเงิน 
ท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 59,238,629.61 90.94 
2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

(e-bidding) 
5,900,000.00 9.06 

 รวม 65,138,629.61  100 
 

 จากตารางที่ 2 รายงานการจัดซื้อจัดจางแสดงตามจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง จำแนก
ตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง แสดงใหเห็นวาในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ไดใชเงินงบประมาณท้ังสิ้น 65,138,629.61 บาท 
โดยใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีการวิธีเฉพาะเจาะจง มากที่สุด เปนเงิน 59,238,629.61 บาท คิดเปน
รอยละ 90.94 และใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปนลำดับ
รองลงมา เปนเงิน 5,900,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 9.06 ตามลำดับ 

 
 

 

 

0.08%

99.92%

แผนภูมิท่ี 1 : แผนภูมิแสดงจํานวนรอยละของจํานวนรายการ
ท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

วิธีเฉพาะเจาะจง

90.94%

9.06%

แผนภูมิท่ี 2 : จํานวนรอยละของงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จ           
ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
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ตารางท่ี 3  รอยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ  
 พ.ศ. 256๔  

ลำดับ 
ท่ี 

วิธีจัดซ้ือ/จัดจาง งบประมาณท่ีไดรับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
จัดจาง 

ประหยัด
งบประมาณ 

รอยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 59,238,629.61 62,110,674.64 - 2,872,045.03 
(ใชเกินงบท่ีไดรับ) 

- 4.85 
(ขาดดุล) 

2 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส  
(e-bidding) 

5,900,000.00 5,884,000.00 16,000.00 0.27 

 รวม 65,138,629.61  67,994,674.64 - 2,856,045.03 
(ใชเกินงบท่ีไดรับ) 

- 4.38 
(ขาดดุล) 

 
 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวาการดำเนินการจดัซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ไมสามารถประหยัด

งบประมาณได โดยใชเกินงบประมาณท่ีไดรับ รอยละ - 4.38 อยางไรก็ตาม การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) สามารถประหยัดงบประมาณ เปนเงิน 16,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.27 จาก
ยอดเงินงบประมาณวิธีนี้ สวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงไมสามารถประหยัดงบประมาณได โดยใชเงิน
งบประมาณเกินกวาท่ีไดรับ เปนเงิน - 2,872,045.03 บาท คิดเปนรอยละ - 4.85 และหากคิดจากวงเงินงบประมาณทุก
วิธี การประหยัดงบประมาณ ยังใชเงินเกินกวาท่ีไดรับ เปนเงิน - 2,856,045.03 บาท คิดเปนรอยละ - 4.38 

 
 

 

 

 
 

  

0.27

-4.85

ความสามารถในการประหยัดงบประมาณวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (E-BIDDING)

ความสามารถในการประหยัดงบประมาณวิธีเฉพาะเจาะจง

-6.00 -5.00 -4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00

แผนภูมิท่ี 3 : จํานวนรอยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ความสามารถในการ
ประหยัดงบประมาณวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

ความสามารถในการ
ประหยัดงบประมาณวิธี
เฉพาะเจาะจง
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2. การวิเคราะหความเสี่ยง การจัดซือ้จัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

การวิเคราะหความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เปนการวิเคราะห
ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการ
วิเคราะห และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดาน
ผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) 
และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข 
หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได  
 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
๒ นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
๓ ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทำงานท่ีไมเหมาะสม 
๒ นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
๑ นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

  ระดับของความเสี ่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15–25คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9–14คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4–8คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1–3คะแนน 
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  ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี ่ยง (Risk Profile) ที ่ไดจาก การ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary)  
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact)   

   

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ จัดแบง 
ดังนี้  
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9–14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15–25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ

หรือถายโอนความเสี่ยง  
สีแดง 

 

 ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 
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5 5 
 

10 15 20 25 

4 4 
 

8 12 16 20 

3 3 
 

6 9 12 15 

2 2 
 

4 6 8 10 

1 1 
 

2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

                                 โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelehood) 
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การวิเคราะหระดับความเส่ียงของการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ 256๔ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

 
ประเด็น 

ความเสี่ยง 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค 

การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 

1. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง 
ผิดพลาดและ
กระทำไมถูกตอง
ตามระเบียบของ
ทางราชการ 

- นโยบายของรัฐบาล  
ทำใหตองจัดหาพัสดุอยาง
เรงดำเนินการเพ่ือใหเสร็จ
ทันตามเวลาท่ีรัฐบาล
กำหนด  
 

เพ่ือลดความผิดพลาดใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
และการกระทำท่ีไมเปนไป
ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๔ 5 2๐ 
(สูงมาก) 

1 

2. การกำหนด
ราคากลางและ
คุณลักษณะเฉพาะ 
งานกอสรางลาชา 

- ภาระงานของผูไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการมีมาก 
การจัดทำราคากลางและ
คุณลักษณะเฉพาะ จึงทำได
ลาชา  

เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว
ในกระบวนการจดัจาง
งานกอสราง 

๕ 4 20 
(สูงมาก) 

1 

3. การเขาระบบ
บันทึกขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางใน
ระบบ e-GP  
ไมเสถียร  

- เน่ืองจากระบบ e-GP  
ไมมีความเสถียรและ 
มีผูเขาใชงานระบบน้ีเปน
จำนวนมาก ทำใหเขาใชงาน
ระบบไดบางไมไดบาง โดย
ตองใชเวลาในการทำงาน
หลายข้ันตอน ทำใหเกิด
ความลาชาในการ
ปฏิบัติงาน  

เพ่ือใหเจาหนาท่ีพัสดุเขา
ทำงานในระบบ e-GP 
ไดอยางมีเสถียรภาพ 

4 ๓ 12 
(สูง) 

2 

4. การขาดแคลน
บุคลากรท่ีทำ
หนาท่ีดานการ
จัดซื้อจัดจาง 

- บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ไมเพียงพอ เพราะมีภาระ
งานท่ีจะตองดำเนินการให
เปนไปตามระเบียบท่ีเพ่ิม 
มากข้ึน  
- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู
ในปจจุบัน ยังขาดความ
เขาใจในระเบียบและวิธี
ปฏิบัติ  

เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ดานจัดซื้อจดัจางเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

3 4 1๒ 
(สูง) 

2 

๕. การกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ ยังมี
คลาดเคลื่อน  

-  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
เรื่องการกำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ ยังมีความ
เขาใจคลาดเคลื่อน ในเรื่อง
ของรายละเอียด และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติทำใหเกิด
ความผิดพลาด 

เพ่ือใหการกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุเปนไปอยางถูกตอง 

4 5 20 
(สูงมาก) 

1 
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 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ พบปญหา
และอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางจากปจจัยตางๆ ไมวาจะเปนปจจัยภายนอก และปจจัยภายในองคกร เปนผลให
การดำเนินการไมเปนไปตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข และเปนความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง จึงไดทำการวิเคราะหความเสี่ยงจากการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
สรุปไดดังนี้  

1. การจัดซ้ือจัดจาง ยังคงมีปญหาในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน ซ่ึงตองดำเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ทำใหจัดหาพัสดุตองเรงดำเนินการใหทันตามเวลาท่ีรัฐบาลกำหนด  ซ่ึงอาจเปนสาเหตุท่ีทำใหเกิดความ
เสียหาย หรืออาจเกิดความผิดพลาด ทำใหการปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบฯ ผูรับผิดชอบการดำเนินการจัดหาพัสดุจึงมี
ความเสี่ยงท่ีจะกระทำไมถูกตองตามระเบียบเปนอยางมาก  

 2. ปญหาความลาชาในการกำหนดราคากลาง ยังคงเปนปญหาสำคัญในการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
ของปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ซึ่งในเรื่องการกำหนดราคากลางทองถิ่นและการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
จำเปนตองขอรับการสนับสนุนผูมีความรูความสามารถจากหนวยงานภายนอก เชน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขามาปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการดังกลาว แตเนื่องจากภาระงานของผูไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการมีมาก การจัดทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ จึงทำไดลาชา ซ่ึงในอนาคตก็ยังคงเปนปญหาสำคัญอยู 

 3. การบันทึกขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-GP เปนไปดวยความยากลำบาก เนื่องจากระบบ e-GP 
ไมมีความเสถียรและมีผูเขาใชงานระบบนี้เปนจำนวนมาก ทำใหเขาใชงานระบบไดบางไมไดบาง โดยตองใชเวลาในการ
ทำงานหลายขั้นตอน ทำใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากจำเปนตองใชเอกสารที่พิมพออกมาจากระบบ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 4. บุคลากรในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ เพราะมีภาระงานที่จะตองดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน ยังขาดความเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ และเม่ือมีปญหาในวิธี
ปฏิบัติก็ใชเวลานานในการแกไขปญหา 

 ๕. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ในเรื่อง
ของรายละเอียด และระเบียบวิธีปฏิบัติทำใหเกิดความผิดพลาด 
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3. การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจำกัด การจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ พบ
ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางปจจัยภายนอกและภายในองคกร สงผลใหดำเนินการไมเปนไปตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเปนความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้ 

1. การจัดซ้ือจัดจาง ยังคงมีปญหาในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน ซ่ึงตองดำเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ทำใหการจัดหาพัสดุตองเรงดำเนินการ ซึ่งอาจเปนเหตุทำใหเกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความ
ผิดพลาด ทำใหปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบฯ ผูรับผิดชอบการดำเนินการจัดหาพัสดุมีความเสี่ยงที่จะกระทำไมถูกตอง
ตามระเบียบเปนอยางมาก ประกอบกับการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม และใชพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำใหการดำเนินงานเกิดความลาชา 

2. ปญหาความลาชาในการกำหนดราคากลางยังคงลาชาในป พ.ศ. 256๔ ซ่ึงในเรื่องการกำหนดราคา
กลางทองถิ่น การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จำเปนตองขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เชน 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เนื่องจากภาระงานของผูไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการมีมาก การจัดทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจึงทำไดลาชา ซ่ึงในอนาคตก็ยังคงแกไขปญหานี้ยังไมได 

3. การบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP เปนไปดวยความยากลำบาก เนื่องจากระบบ  e-GP 
ไมเสถียร เขาระบบไดบางไมไดบาง ใชเวลาในการทำงานหลายขั้นตอนมาก ทำใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากจำเปนตองใชเอกสารท่ีพิมพออกมาจากระบบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เจาหนาที่ทำงานดวยความเครียด เนื่องจากถูกจำกัดดวยเวลา ไมสามารถใชชีวิตได
ตามปกติ พฤติกรรมการดำรงชีวิตเปลี่ยนไป ไมมีเวลาพักผอน ทำใหรูสึกทอถอย  

4. บุคลากรในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ เพราะตองมีภาระงานที่จะตองดำเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบที่เพิ ่มมากขึ้น และยังขาดความเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ และเมื่อมีปญหาในวิธีปฏิบัติก็ไมสามารถ
แกปญหาไดดวยตนเอง 

5. การจัดซื้อจัดจางยังดำเนินการลาชา เนื่องจากเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบโครงการตาง ๆ สงหลักฐาน
การกอหนี้ผูกพันในโครงการลาชา และยังขาดความเขาใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ซึ่งอาจทำใหเกิดความ
ผิดพลาด ทำใหปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบฯ 

6. เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบเรื่องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ในเรื่อง
ของรายละเอียด และระเบียบวิธีปฏิบัติทำใหเกิดความผิดพลาด 

แนวทางการแกไข 
1. เจาหนาท่ีพัสดุและผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ควรไดรับการอบรมเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือใหเกิดความเขาใจ นำความรูมาใชในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการทำงานใหกับเจาหนาท่ีมากข้ึนกวาในปจจุบัน 
3. ทำความเขาใจกับเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบโครงการ ใหเขาใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 

โดยการจัดทำข้ันตอนวิธีปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
4. ทำความเขาใจกับเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบเรื่องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ใหเขาใจขั้นตอน

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบพัสดุ และตรวจสอบอีกครั้งกอนดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
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4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ    

    พ.ศ. 256๔ 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำป งบดำเนินงาน และงบลงทุน จำนวน 989 รายการ เปนเงินท้ังสิ้น 65,138,629.61 บาท  

- จัดซื ้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 
5,900,000.00 บาท จัดซื ้อจัดจางแลวเสร็จเปนจำนวนเงินทั ้งสิ ้น 5,884,000.00 บาท สามารถประหยัด
งบประมาณ เปนเงินท้ังสิ้น 16,000.00 บาท  คิดเปนรอยละ 0.27 

- จัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2,388 รายการ เปนเงิน 59,238,629.61 บาท 
จัดซื้อจัดจางแลวเสร็จเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 62,110,674.64 บาท ไมสามารถประหยัดงบประมาณได เนื่องจากใชเงิน
เกินกวาท่ีไดรับ เปนเงินท้ังสิ้น - 2,872,045.03 บาท  คิดเปนรอยละ - 4.85 

รวมปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจำป งบดำเนินงาน และงบลงทุน จำนวน 2,390 รายการ เปนเงินทั้งสิ ้น 65,138,629.61 บาท  
จัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จเปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 67,994,674.64 บาท ใชเงินเกินงบท่ีไดรับ เปนเงิน - 2,856,045.03 บาท 
ไมสามารถประหยัดงบประมาณได คิดเปนรอยละ - 4.38 
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5. แนวทางแกไขในการมาใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดนำผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 256๔ มาใชในการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดังนี้ 

1. ใหเจาหนาที่พัสดุและผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใหเกิดความเขาใจ นำความรูมาใชในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย

แกทางราชการ ซ่ึงตองเนนในเรื่องการบันทึกขอมูลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหมากข้ึน 

 ๒. ทำความเขาใจกับเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบโครงการ ใหเขาใจข้ันตอนวิธีปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบพัสดุ 
โดยการจัดทำข้ันตอนวิธีปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

 3. ทำความเขาใจกับเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบเรื่องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ใหเขาใจข้ันตอน
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบพัสดุ และตรวจสอบอีกครั้งกอนดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

 4. การแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แตงตั้งจากบุคคลในทองถิ่น เพื่อสะดวกในการติดตอ
ประสานงาน เชน องคการบริหารสวนตำบล 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



bbt1t1vle1i1m1-a'llme..imb'W�'llmrnrJ1'i..lnt111ij�'llB>l'WU • -11t1b1J') 11n 1trv 
" 

i,:jn\i1LHWmt111;1�l.Jb�'1'W'a::t1'W'a1'lltm�1m1 i un 1tt 1 ·rrnJb,'tl -1\-i 

\i\1l.Jth::n1A b 'aWW1'U11;1 fUI b�\ll��:!:8W'i1'tltlR'l 1 Vlf.l 
' 

b�e),:j u 'U1VJ1,:jn1'a be.Jtlbb 'WftJe)lJl;I �elfl151'HU::�J1Ub')U Llij\ii'tl'el>l'1i'W1fJ-11tt ,�. . l£l 
" 

�1-V,�'U\ljt.!1 fN1'1..1 b 'i..l'a1'tln1'a'U�"vn'acl 1t!JJi1.fl1A �-invi b �-i·mrn.J1 l.lbVl\l1�'l.,�1�'l1'tl1JR�LVH.1 

' 
,iel-v,u1EJ,:j1'1..1 n�l.J-11'1..1'\J�m'ii�1'l u L 'i-:ii,rn1u1'1nl.JL(l1 'r�'i.,�m ·u,i �')l V1 

1'1..1/b�el'l.!/tl : 5m1Al.J \Dctb 
CVI/ � ' J'llJtl o�d1 

-v,1'lle1 : n1'i1bA'i1�W>J'1n1'i'1\i1'1lB'1\i1'11.:JU'i�'11tlvimm.n 

-a1t11;1::b�t1 \i1'tle1�1;1 (L\i1tm11.J,,1�mBmnrn iJu) 

m'iibAn",; m,m'i�,A�;B v1�1-:itl1:! ;·1i'J,�rhw.n 

Link muuun : 'bJii 
-V,l.J1tlb-V,li) : .. 

··············································································································································································· 

� 1' ( 'U1tlel1U l.Jbb\il'U e..J ) 

//tit- - ( mtilili!ti �,:j�Ylf,,�v ) 

v11bb'vltl-:i -X1'v1u1n�l.J-:i1'Uu�m1�11u 1,11bb'vltl-:i mmb11jVJ�bzjt11·u1t1J (1i11tm'Um'il.luei,:int1) 5u1i"1u1� 

1'Wvi b�B'U 5'U11Al.J �.v'l. \Dctbcr ��11n 1n1hn� ·1mmti..1bA m"' ·w'n"llt 11vi 
� ' 

'liJ� L�m .5tJ l1Al.J 1U1. l!:lct , 

�; � ,,..;re,...r 

( 'U1.:J�11Vll'l¥l'i�l'i'ifl bL�,:J6'i�'1'\J ) 

\,11bb 'vlt!.:J Un1'll1n1'aAtllJ�1 Ltl1B4U�U1i ms 
IV d � Q.J 

l'UYl L\i1tl'U B'U11Al.J �. l'l. \Dctbcs:'. 

ACER
Typewritten text
๙

ACER
Typewritten text
๙

ACER
Typewritten text
๙

ACER
Typewritten text
๙


	01_2เล่มรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจ้าง64รพร_นครไทย_ฉบับขึ้นเว็บ
	17.1



