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ค าน า 

   โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ได้ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2564 
ทุกหมวดโดยปิดประกาศและประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์หน่วยงานทุกสิ้นปีงบประมาณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ได้สรุปผลและวิ เคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายงานให้ผู้บริหารทราบ  ซึ่งกา รด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ได้ท าการต่อรองราคากับผู้ขายและผู้รับจ้างโดยตรง สามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นการบริหารงบประมาณ
อย่างมปีระสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเล่มนี้  
ใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจัดหาพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหา
พัสด ุในปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  ต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
หลักการและเหตุผล 
 

  ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25๖๐  
ก าหนดให้ส่วนราชการวางแผนในการจัดหาและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนรวมทั้งให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว นับแต่ได้ทราบยอดเงินที่จะน ามาใช้ในการจัดหาแล้ว  เพ่ือป้องกันการด าเนินการล่าช้าของปริมาณงานตอน
ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  ประกอบกับปัจจุบันหน่วยงานราชการ ได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในโดย
ก าหนดภารกิจความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับการพัสดุให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานพัสดุ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้
จัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางแก้ไข อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามที่กฎหมายก าหนด 
ตลอดจนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนฯ  ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
และผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดของแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในตัวชี้วัดที่ ๕๓ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาสที่ ๔) 
ทั้งนี้ส านักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ร้อยละ ๑๐๐ 
เพ่ือให้งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25๖๐ 
ว่าด้วยการให้ส่วนราชการวางแผนในการจัดหาและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนรวมทั้งให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว นับแต่ได้ทราบยอดเงินที่จะน ามาใช้ในการจัดหาแล้ว 

3. เพ่ือให้งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีเอกภาพในการบริหารงาน  พัสดุ  และสามารถ
ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้โรงพยาบาลหนองวัวซอ มีบุคลากรที่มีความรู้  ความช านาญด้านงานพัสดุโดยเฉพาะซึ่งจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  และลดปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการ 

5. เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานเจ้าของเงินผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบ  สามารถทราบข้อมูลต่างๆ  
เกี่ยวกับพัสดุทุกประเภทของโรงพยาบาลฯ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

6. เพ่ือให้โรงพยาบาลหนองวัวซอ มีแนวทางในการบริหารงานพัสดุ  การจัดท าแผนจัดหาพัสดุและ
แผนปฏิบัติการจัดจ้างตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนในแนวทางเดียวกัน 

7. เพ่ือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีที่ผ่านมา ให้ผู้บริหารทราบ 
8. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างของปีที่ผ่านมา และแนวทางแก้ไขส าหรับใช้ในการ

ด าเนินงานต่อไป 
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รายงานผลการด าเนินงานจดัซื้อจัดจ้างเชิงวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนา 
“ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง” 

งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
  การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานส่วนหนึ่งของงานพัสดุ  ด้านการจัดหา  ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่หน่วยงาน
ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ  จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณ  หน้าที่   และความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน  ซึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการด าเนินการหลายขั้นตอน  และในแต่ละขั้ นตอนก็มี
รายละเอียดการด าเนินการคอ่นข้างมาก  นอกจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ที่หน่วยงานต่าง ๆ 
ต้องยึดถือเป็นหลักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง  ปัจจุบันมีกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่ง
ต่างๆ  เข้ามาเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอีกมาก  เช่น  พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ  พ.ศ.2542  มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของรัฐบาล  
ดังนั้นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีความยุ่งยาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง  ฉะนั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี  มีความรู้และความเข้าใจ
รวมทั้งมีประสบการในการจัดซื้อจัดจ้างจึงจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างจึงจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบความส าเร็จ
ทางวัตถุประสงค์เป็นไปตามกฎ  ระเบียบข้อบังคับ  และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานได้รับประโยชน์
สูงสุด 
  จากการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 นั้น  ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนิน  ทั้งในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  การติดต่อประสานงาน  ปัญหา
ของตัวบุคคล  และปัญหาอื่นๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานจะน าไปศึกษา  วิเคราะห์  และหาวิธีการแก้ไขเพ่ือน ามา
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑.1 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีจัดหา รายการ เป็นไป
ตามแผน 

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน 

ร้อยละ งบประมาณ จัดซ้ือจัดจ้าง ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 994 884 110 88.93 22,993,006.07 21,980,949.53 
 

95.59 

ประกวดราคา
อิเลคทรอนิกส ์
e-bidding 

- - -  - -  

      
 จากตาราง  สรุปได้ว่า  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 994  รายการ  
โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทุกรายการเนื่องจากวงเงินในการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เกิน 500,000 บาท  เป็นไปตามแผน 884 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.93 งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างโดย
เฉพาะเจาะจง จ านวน 21,980,949.53 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.59 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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 1.๒ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา   
 - โครงการที่ซื้อจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding จ านวน 0 โครงการ  
 - งบประมาณท่ีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding จ านวน 0 บาท   

 
2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.1 การด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างเป็นไปตามแผน จ านวน 994 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.93 ของจ านวน
โครงการทั้งสิ้น 
 2.๒ การด าเนินการจัดซื้อ/จ้างไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.07 ของ
จ านวนโครงการทั้งสิ้น 
2.1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

1. คีย์ข้อมูลซื้อ/จ้างในระบบอิเลคทรอนิคส์ภาครัฐมีความล่าช้า ส่งผลถึงความต้องการใช้พัสดุในแต่
ละหน่วยงาน ท าให้เกิดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายไม่ตรงตามก าหนด 

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถมาตรวจรับได้ตามก าหนดเวลา ส่งผลถึงความต้องการใช้
พัสดุในแต่ละหน่วยงาน ท าให้เกิดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายไม่ตรงตามก าหนด 
2.1.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด  

1. ปัญหาการคีย์ข้อมูลซื้อ/จ้างในระบบอิเลคทรอนิคส์ภาครัฐมีความล่าช้าเนื่องจากเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ใหม่ 
2. ปัญหาคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่มีความพร้อมในการท างาน เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

บางท่านเป็นพยาบาลหรือแพทย์ มีภาระในการให้บริการผู้ป่วย ท าให้ไม่สามารถมาตรวจรับได้ตามก าหนดเวลา 
3. ระเบียบต่างๆ ด้านพัสดุ รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก การปฏิบัติงานดังกล่าวจึง

ต้องท าด้วยความรัดกุม ดังนั้นอาจใช้เวลาในการท างานแต่ละเรื่องนานและต้องปฏิบัติให้รอบคอบ และเอียดและ
ถูกต้องในการท างาน  
2.1.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย:บาท) 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่ประหยัดได้ 

22,993,006.07 21,980,949.53 1,012,056.54 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 95.59 ร้อยละ 4.41 

 
 จากตารางพบว่า การด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง สามารถประหยัดงบประมาณ ได้จ านวน 1,012,056.54  
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์) โดยการประหยัดงบประมาณจ านวนดังกล่าว  เกิด
จากการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีการที่มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ในที่นี้คือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการมีคู่เทียบราคา 
2.1.4 แนวทางแก้ไขและการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้ อจัดจ้าง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1. ควรจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณเพ่ือให้การบริหารงานด้านพัสดุเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยยิ่งขึ้น 

 ๒. ควรเตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพ่ือด าเนินการจัดหาตามขั้นตอน  และแผนการจัดซื้อ/
จัดจ้างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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 ๓. ควรด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ก าหนดรวมทั้งเอกสารส าคัญ
อ่ืนๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 4. จัดท าผังและชี้แจงรายละเอียด 
  - ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
  - ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ 
  - ก าหนดวันที่ด าเนินการ 
  - ก าหนดผู้รับผิดชอบ  ผู้ติดตามการด าเนินการ 
  -  มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 
 5. วางแผนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 6. ศึกษาท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการทุกขั้นตอน 
 7. ประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  เกี่ยวกับระเบียบพัสดุฯ  เพ่ือ
การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ  และวางแผนรองรับงานเร่งด่วนที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างปี  เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถจัดหาพัสดุได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 8.  แจ้งเวียนหนังสือสั่งการเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ ฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขที่เป็นปัจจุบัน  แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ทุกหมวด ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน 
 9. น าปัญหาและอุปสรรคที่พบมาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในคราวต่อไป 
 
 
 

 
(นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ผู้จัดท า 

 
 

 
(นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 


