
 
                   

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ต่อ 102               

ที ่ สน 00๓๒.301 / 98                           วันที ่ 2  ตุลาคม 2564                       . 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564                                                                                                 

เรียน  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน           

   อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของศูนย์ประเมิน
คุณธรรมและความโป่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส้านักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่ MOIT2 มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื อจัดจ้าง ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

   เพ่ือให้การด้าเนินการด้านการจัดซื อจัดจ้างของหน่วยงาน มีคุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์การประเมินของส้านักงาน ป.ป.ช. ในการนี  งานพัสดุและทรัพย์สิน จึงขอน้าส่งรายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื อจัดจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขออนุมัติน้าข้อมูลรายงานดังกล่าวเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ  พร้อมนี ได้จัดท้าเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียนมา
เพ่ือโปรดพิจารณาด้าเนินการต่อไป  

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
                     ......................................................... 
           ( นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ ) 
                     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 

-  ทราบ         
     
 

                .......................................................... 
    ( นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร ) 
  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

การว  เคราะหผลการจัดซ  ้อจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ 2564 

โรงพยาบาลน  คมน้ําอ  น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คํานํา 

 โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ได้จัดท้ารายงานการวิเคราะห์การจัดซื อจัดจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จากกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนที่มี่การจัดซื อจัดจ้าง จ้านวน 6 กลุ่มงาน เพ่ือให้เป็นไปตาม
การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสใน การด้ าเนิ น งาน ของหน่ วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ก้าหนดให้ส่วนราชการได้น้าผลการวิเคราะห์ไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดซื อ จัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในการด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์
ต่อภาครัฐ  
 
 

  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
หน้า 

การว ิเคราะหผลการจัดซ ื อจัดจางประจ้าปงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลน ิคมน ้าอ ูน 1 
ตารางท ี่ 1 แสดงรอยละของจ้านวนโครงการจา้แนกตามว ิธ ีการจัดซ ื อจัดจางประจา ้ ปงบประมาณ 2564       1 
ตารางที ่2 แสดงรอยละของงบประมาณจ้าแนกตามวิธีการจัดซื อจัดจางประจ้าปงบประมาณ 2564       1 
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื อจัดจ้างประจ้าปีงบประมาณ 2564 2 
แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณจ้าแนกตามวิธีการจัดซื อจัดจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        3   
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ้ากัด 3 
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ        4 
สรุปปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ 2564 4 
ข้อเสนอแนะและการพัฒนา 5 
แผนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2564 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การว  เคราะหผลการจัดซ  ้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2564 
โรงพยาบาลน  คมน้ําอ  น 

  1. รายงานสรุปผลการจัดซ ้อจัดจ้าง 
งานพ ัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน  ไดจัดท ้ารายงานผลการจัดซ ื อ 

จัดจางประจา้ปงบประมาณ  2564เพ ื่อว ิเคราะหการด้าเนินงานในรอบปงบประมาณว ่ามปีญหา อ ุปสรรค 
และแนวทางการแกไขอยางไรหรือไม ดังนี  

 
 

ตารางท  ่ 1 แสดงรอยละของจ้านวนโครงการจา้แนกตามว ิธ ีการจดัซ ื อจดัจางประจา ้ ปงบประมาณ 2564 
 

ว ธ การจัดซ ้อจัดจ้าง 
จํานวนโครงการ เฉพาะเจาะจง คัดเล อก E-bidding E-market 

581 580 - - - 
 
จากตารางจะเห็นได้ว่า ในปงบประมาณ  2564 งานพ ัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลนิคมน ้าอ ูน ได ด้าเนินการจัดซ ื อจัดจางม ีโครงการรวม 581 โครงการ พบวาว ิธ ีการจัดซ ื อจัด
จ้างสูงท ี่สุดค ือ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง จ้านวน 580 โครงการ ค ิดเปนรอยละ 99.83 รองลงมาเป็น วิธี E-
bidding ค ิดเปนรอยละ 0.17  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของงบประมาณจําแนกตามว ธ การจัดซ ้อจัดจ้างประจําปี 2564 



 
 
 

ตารางท  ่ 2 แสดงรอยละของงบประมาณจ้าแนกตามว ิธ ีการจัดซ ื อจัดจางประจ้าปงบประมาณ 2564 
 

ว ธ การจัดซ ้อจัดจ้าง 
จํานวน

งบประมาณ 
(บาท) 

เฉพาะเจาะจง คัดเล อก E-bidding E-market 

7,251,553.38 6,051,553.38 
(83) 

- 1,200,000 
(17) 

- 

 
จากตารางจะเห็นได้ว่า ในปงบประมาณ  2564 งานพ ัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลน ้าอูน ได้รับจัดสรรงบประมาณจา้นวนเง ิน 7,251,553.38 บาท พบวางบประมาณท ี่ใชในการ
จัดซ ื อจัดจ้าง ดวยว ิธ ีเฉพาะเจาะจงสูงสุด เปนจํานวนเง ิน 6,051,553.38 บาท ค ิดเปนรอยละ 83  

 
รายงานว เคราะห์ผลการจัดซ ้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2564 
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ร้อยละของงบประมาณจําแนกตามว ธ การจัดซ ้อจัดจ้างประจําปี 2564 



 
จากตารางรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื อจัดจ้างประจ้าปีงบประมาณ 2564 มี

จ้านวนโครงการที่ต้องจัดซื อจัดจ้างทั งสิ น 581 รายการ  พบว่า วิธีการจัดซื อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง 
จ้านวน 580 โครงการ คิดเปนรอยละ 99.83 ของจ้านวนโครงการ   

จากตารางจะเห็นว่า โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เนื่องจากตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0423.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 การขยายระยะเวลา
ก้าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุฯ ตาม (1) การจัดหาพัสดุมีราคาไม่เกิน 500,000.- บาท ให้ด้าเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 
แผนภ ม แสดงร้อยละงบประมาณจําแนกตามว ธ การจัดซ ้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 

  จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื อจัดจ้างของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน         
มีจ้านวน 7,251,553.38 บาท พบว่า งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจ้านวนสูงที่สุด 
เป็นจ้านวนเงิน 6,051,553.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 83 ของจ้านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื อจัดจ้าง   
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ร้อยละของจํานวนโครงการจําแนกตามว ธ การจัดซ ้อจัดจ้างประจําปี 2564 

ร้อยละของจํานวนโครงการจําแนกตามว ธ การจัดซ ้อจัดจ้างประจําปี 2564 



   
2. การว เคราะห์ความเส ่ยง 

  ประเด็นการจัดซื อจัดจ้างที่อาจมีความเสียงต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน อ้าเภอนิคม
น ้าอูน จังหวัดสกลนคร มีดังต่อไปนี  
  1. การจัดซื อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั นชิด ส่งผลให้เกิดความเสียงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด้าเนินการ
จัดซื อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจรรมในแต่ละโครงการที่ได้ก้าหนดไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี หรือขั นตอนการจัดท้าแผนงานโครงการอันเกิดจากการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างที่
ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ขอซื อ 
  2. การจัดซื อโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินงบประมาณสูงอาจมีการสมยอมหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน
หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในกรณีดังกล่าวนี โรงพยาบาลนิคมน ้าอูนมีความเสี่ยงสูงทั งฝ่ายจัดซื อ 
คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับ 
  3. การว เคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด 
  ประเด็นปัญหาและข้อจ้ากัดที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินการตามแผนการจัดซื อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้มีดังต่อไปนี  
  1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่ขออนุมัติขอด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดหา
พัสดุประจ้าปี จึงส่งผลให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผน 
  2. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการสืบราคาเพ่ือก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางของครุภัณฑ์และ
ท้าให้มีข้อผิดพลาดและล่าช้า 
  3. ขาดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการประมวลผลการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ ผล
การด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง 

4. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
        5. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ แต่ไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุ
ที่ต้องการใช้ ต้องเสียเวลาส่งเรื่องกลับไปจัดท้ารายละเอียด 
  6. เจ้าหน้าที่ ในสังกัดหน่วยงานบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการ
ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื อจัดจ้าง ส่งผลให้การจัดหาล่าช้า 
 4. การว เคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ตารางท ่ 3 สรุปผลงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2564 ที่ประหยัดได้ (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

งบประมาณเพ ่อการลงทุนท ่ได้รับทั้งส ้น (หน่วย : บาท) 
งบประมาณ งบประมาณท ่ใช้ไป งบประมาณท ่ประหยัดได้ 

7,251,553.38 6,811,553.38 440,000.00 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 93.93 ร้อยละ 6.07 

 ตารางที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลนิคมน ้าอูนได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างมีโครงการที่
ด้าเนินงานภายใต้งบประมาณ 581 โครงการ พบว่าโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน สามารถประหยัดงบประมาณได้
เป็นจ้านวนเงินทั งสิ น 440,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.07 
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  5. สรุปปัญหา/อุปสรรคการดําเน นการจัดซ ้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2564 

การจัดหาพัสดุมีกระบวนการด้าเนินงานที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบหลายขั นตอน 
มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในระบบ e-GP ซึ่งท้าให้เกิดปัญหากับ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ขอสรุปปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2563 ตาม
รายละเอียด ดังนี  
   5.1 ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน และไม่เป็นบุคลากรที่จบการศึกษาด้านการเงิน/ด้าน
พัสดุ ความสามารถในการด้าเนินงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ เทียบไม่ได้กับผู้ที่จบด้านดังกล่าวมาโดยตรง จึงมี
ความเข้าใจและความช้านาญในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ 
   5.2 การบันทึกในระบบ e-GP ล่าช้า เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ ระบบการเชื่อมต่อ
มีปัญหา ช้าและหลุดบ่อยครั ง มีความซับซ้อนเข้าใจยาก ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้จากระบบโดยตรง(ต้องมีการ
แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อความในระบบบางรายการตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด) มีขั นตอนหลายขั นตอน
ต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลนาน รายการพัสดุในระบบหายาก ท้าให้เสียเวลาในการค้นหา 

5.3 มีการจัดหาพัสดุนอกแผนปฏิบัติงานการจัดซื อจัดจ้างที่ก้าหนดไว้ 
   5.4 เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื อจัดจ้าง ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน   
   6. ข้อเสนอแนะและการพัฒนา 

6.1 การใช้งานในระบบ e-GP ควรเป็นระบบที่ถาวร ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย  
   6.2 ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน กรณีเครื่องที่ใช้ส้าหรับการบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบ e-GP ควรต่อระบบอินเตอร์เน็ตโดยตรง ที่ไม่ใช่แบบ Wireless  
   6.3 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท้าแผน ก้าหนดคุณลักษณะพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจน และ
จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด 
   6.4 ผู้ปฏิบัติงาน ควรก้าหนดแผนการเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้า
ในระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง รวมทั งค้นคว้าศึกษาจากเอกสารราชการ 
  7. แผนการปรับปรุงระบบการปฏ บัต งานการจัดซ ้อจัดจ้างของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ 2563 
   จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ้ากัดในการจัดซื อจัดจ้าง สามารถน้ามา
ก้าหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื อจัดจ้างเบื องต้นได้ดังนี  
   7.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และก้าหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

7.2 ปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ให้สนองตอบต่อระบบ e_GP 
   7.3 ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเครื่องที่ใช้ส้าหรับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-
GP ต่อระบบอินเตอร์เน็ตแบบตรง ไม่ใช้แบบสัญญาณ Wireless  
   7.4 เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดหาพัสดุจัดเตรียม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / รูปแบบรายการราคากลาง  จัดท้า Time line 
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื อจัดจ้างที่ก้าหนดไว้ 
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   7.5 จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื อจัดจ้าง เพ่ือเข้ารับ
การอบรมความรู้ด้านพัสดุ 
   7.6 ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดซื อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
จัดซื อจัดจ้างที่ก้าหนด และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ 
     7.7 จัดท้าหนังสือแจ้งแต่ละกลุ่มงานให้ด้าเนินการจัดท้าแผนการจัดซื อจัดจ้าง และให้
ด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื อจัดจ้าง  
    7.8 งานพัสดุ จึงต้องออกแนวทางและขั นตอนการจัดซื อจัดจ้างให้กับกลุ่มงานต่างๆ ใน
หน่วยงาน  
    7.9 เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้พร้อมในรายละเอียด ขั นตอน 
กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
    7.10 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ 
จัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อ จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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