
 
การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 3) 

เอกสารเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขเพื่อพัฒนา ปญัหาและอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
โรงพยาบาลเพ็ญ 

 
           การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานส่วนหนึ่งของงานพัสดุ  ด้านการจัดหา  ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีหน่วยงานย่อมมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ  จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณ  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน  ซึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการด าเนินการหลายขั้นตอน  และในแต่ละขั้ นตอนก็มี
รายละเอียดการด าเนินการค่อนข้างมาก  นอกจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ท่ีหน่วยงานต่าง 
ๆ ต้องยึดถือเป็นหลักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง  ปัจจุบันมีกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และ
ค าส่ังต่างๆ  เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอีกมาก  เช่น  พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2542  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของ
รัฐบาล  ดังนั้นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีความยุ่งยาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินสูง  
ฉะนั้นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีดี  มีความรู้และความ
เข้าใจรวมท้ังมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างจึงจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างจึงจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบ
ความส าเร็จทางวัตถุประสงค์เป็นไปตามกฎ  ระเบียบข้อบังคับ  และค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงาน
ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
 จากการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 3) นั้น  ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน  ท้ังในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  พัฒนาปรับปรุงระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
       โรงพยาบาลเพ็ญได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ดังนี ้
 
1.วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร(งบค่าเส่ือม)จ านวน 28 รายการ เป็นเงิน 5,387,205.00.-บาท(ห้าล้านสามแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) 
 
2.วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร(เงินบ ารุง) จ านวน 836 รายการ เป็นเงิน 23,968,802.20 บาท (ยี่สิบสามล้าน
เก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสองบาทยี่สิบสตางค์) 
 
3. การจัดซื้อพัสดุ จ านวน 747 รายการ จ านวนเงิน 17,675,973.70 บาท(สิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้า
ร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์) 
 
4.การจัดจ้าง จ านวน 89 รายการ 6,292,828.50 บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทห้า
สิบสตางค์) 
 
5.การด าเนินจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  1,549 รายการ เป็นเงิน 37,350,322.81 บาท (สามสิบ
สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 96.99 ของงบประมาณ
ท้ังส้ิน 
 
 



6. การด าเนินจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา จ านวน   7  รายการ เป็นเงิน 1,160,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง
แสนหกหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 3.01 
 

โรงพยาบาลเพ็ญ  ได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 งบลงทุน(UC)ค่าครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง ระดับหน่วยบริการ 70% ระดับจังหวัด 20% และอีก 10 
% ดังนี้ 
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แผนภูมิที่1 แสดงรายละเอียด จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ระดับหน่วยบริการ 70% 

 

งบประมาณ, 3,203,205 
วงเงินที่ใช้ไป, 2,903,205  

เหลือจ่าย, 300,000 

ระดับหน่วยบริการ 70% 



 
แผนภูมิที่ 2 แสดงรายละเอียด จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ระดับหน่วยบริการ 20% 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงรายละเอียด จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ระดับหน่วยบริการ 10% 
 

 
            
 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 5,348,999.-บาท รวมยอดใช้จ่าย 4,448,999.-บาท เงินเหลือจ่าย 900,000.-บาทโอน
เขาเงินบ ารุงเพื่อด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบต่อไป 
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แผนภูมิที่ 4. สรุปการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2563   
 

 
 
          การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีประมาณ 2563 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ านวนเงิน 
23,968,802.20 บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสองบาทยี่สิบสตางค์) การจัดซื้อจ านวนเงิน 
17,675,973.70 บาท(สิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์ ) การจัดจ้าง 
จ านวนเงิน 6,292,828.50 บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนเงิน  1,160,000.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 1. ปัญหาด้านกฎระเบียบ หรือข้อกฎหมายท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการพัสดุ เช่น การจัดหาท่ีมี
วงเงินเกิน 500,000 บาท ขึ้นไปต้องด าเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้มีกระบวนการ
หรือขั้นตอนการจัดหาล่าช้ากว่า 
 2. ปัญหาด้านการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC)  ท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะเฉพาะหลาย
ครั้งเพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากท่ีสุด  
 3. ระเบียบต่างๆ ด้านพัสดุ รวมท้ังหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก การปฏิบัติงานดังกล่าวจึงต้อง
ท าด้วยความรัดกุม ดังนั้นอาจใช้เวลาในการท างานแต่ละเรื่องนานและต้องปฏิบัติให้รอบคอบ และเอียดและ
ถูกต้องในการท างาน 
 4.ระบบ e-GP ของส่วนกลางควรมีความเสถียรและรวดเร็วเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
 5.การก าหนดราคากลางของยาควรมีการปรับปรุงราคาอย่างต่อเนื่องและอิงตามพื้นฐานของความเป็นจริง 
          6. วัสดุชันสูตรไม่สามารถจัดซื้อเป็นรายไตรมาสได้เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของพื้นท่ีจัดเก็บไม่เพียงพอ 
ไม่สามารถใช้งานน้ ายาให้ทันวันหมดอายุ  
          7.การส่งต่อผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลศูนย์มารักษาต่อท่ีโรงพยาบาลชุมชน และการเพิ่มศักยภาพของ
หน่วยบริการ มีผลต่อการเพิ่มจ านวนรายการและเปล่ียนแปลงอัตราการใช้วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 
          8.การจัดซื้อวัสดุทันตกรรมบางรายการ ไม่ตรงตามแผนการจัดซื้อเนื่องจากการใช้งานท่ีเพิ่มมากขึ้นและ
บางรายการใช้งานลดลง 
          9.ขาดแคลนบุคลากรในการท างานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรท างานไม่ตรงความสามารถ 

การจดัซือ้วธีิเฉพาะเจาะจง 
87% 

การจดัจ้าง 
10% 

ประกวดราคาฯ 
3% 

ร้อยละการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างปีงบประมาณ 2563 



แนวทางแก้วไขการพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1. ควรเตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับเพื่อด าเนินการจัดหาตามข้ันตอน 
 2. ควรจัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 3. ควรด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้ันตอนและระเบียบฯ หนังสือส่ังการท่ีก าหนดรวมท้ังเอกสารส าคัญ
อื่นๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 4. จัดท าผังและช้ีแจงรายละเอียด 
  - ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
  - ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ 
  - ก าหนดวันท่ีด าเนินการ 
  - ก าหนดผู้รับผิดชอบ  ผู้ติดตามการด าเนินการ 
 5. วางแผนการแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องถึงความพร้อมในการเป็นคณะกรรมการนั้นหรือไม่ 
อย่างไร 
 6. ศึกษาท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการทุกขั้นตอน 
 7. ก าหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 8. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีพบมาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในคราวต่อไป 
 
แนวทางแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือยาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. มีเจ้าหน้าท่ีคีย์ข้อมูล/บันทึกโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
2. อาจมีการปรับแผนการจัดซื้อยาระหว่างปีงบประมาณในบางรายการท่ีจ าเป็นหรือมีอัตราการใช้เพิ่มข้ึน 
3. ส่งเสริมมาตรการประหยัดด้านยาเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เช่น  การท า DUE 
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 
แนวทางแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือ วสด. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. มีเจ้าหน้าท่ีคีย์ข้อมูล/บันทึกโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
2. อาจมีการปรับแผนการจัดซื้อ วสด. ระหว่างปีงบประมาณในบางรายการท่ีจ าเป็นหรือมีอัตราการใช้เพิ่มข้ึน 
3. ส่งเสริมมาตรการประหยัดด้านการใช้ วสด. เพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้มีการใช้อย่างเหมาะสม 
 
แนวทางแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือ วัสดุทันตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ส ารวจการใช้วัสดุทันตกรรมและความพึงพอใจต่อการใช้งานก่อนท าแผนการจัดซื้อ 
2. จัดอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและจัดสรรบุคลากรด้านการจัดซื้อเพิ่ม 
3. ศึกษาคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
4. มีเจ้าหน้าท่ีธุรการ ท าหน้าท่ีบันทึกและเบิกจ่ายวัสดุเฉพาะ เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

      
 


