
 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี พ.ศ.2563 

 โรงพยาบาลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ จากงานพัสดุ โรงพยาบาลปะ
เหลียน เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์
ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีจะต้องแสดงออกถึง
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ่มค่าประโยชน์
ต่อภาครัฐ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกตาม  
              วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 วิธีการจัดซื้อ จ านวนโครงการ ร้อยละ 

วิธีตกลงราคา 2,664 100% 

วิธีสอบราคา                                
 

วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  

วิธีกรณีพิเศษ                                   
 รวม 2,664 100.00% 
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แผนภูม ิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
          จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

            

100%

                                              
                                              

                                                            

                                                                              

 
 
 ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลปะเหลียน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ รวมท้ังส้ิน 
2,544 โครงการ พบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือวิธีตกลงราคา จ านวน 2,664 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100     
 จากตารางจะเห็นว่า การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปะเหลียน ส่วนใหญ่พบการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จะเห็นว่าโรงพยาบาลปะเหลียนไม่มีการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
 กรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาท่ีมีจ านวนครั้งมาก เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 
และจัดซื้อจัดจ้างส าหรับใช้ในโครงการต่างๆ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย ซึ่งจะแยกจัดซื้อเป็นรายโครงการ เนื่องจากวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในแต่ละโครงการใช้วัสดุท่ีแตกต่างกัน ซึ่งไม่อาจจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมกันได้ ท าให้จ านวน
ครั้งในการด าเนินการสูงกว่าวิธีอื่น 
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ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกตาม  
              วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อ จ านวนเงิน ร้อยละ 

วิธีตกลงราคา 32,322,226.36 100.00 

วิธีสอบราคา 0 0 

วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 

วิธีกรณีพิเศษ 0 0 
รวม 32,322,226.36 100.00 

 
แผนภูมิ แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
          จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

                   
              

ปีงบประมาณ 2561 ในภาพรวมท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปะเหลียน ใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีรวมเป็นเงินท้ังส้ิน 40,434,757.79  บาท พบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาวงเงินสูง
ถึง 36,045,557.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.14 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4,390,200.00 คิดเป็นร้อยละ 10.86 ตามล าดับ 
 จะเห็นว่างบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาพบมากเป็นอันดับแรก และด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งด าเนินการตามระเบียบวิธีให้สอดคล้องกับการ
จัดสรรงบประมาณ  
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบจ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง            

ปีงบประมาณ 2563  
วิธีการจัดซื้อ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

วิธีตกลงราคา 2,096 99.71 2,540 89.14 2,664 100.00 

วิธีสอบราคา 0 0 0 0 0 0 

วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 6 0.29 4 10.86 0 0 

วิธีกรณีพิเศษ 0 0 0 0 0 0 

รวม 2102 100 2,544 100.00 2,664 100.00 
 

แผนภูมิ  เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 
จากตารางท่ี 3 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563  

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการนั้นมีเหตุผลความจ าเป็นตามภารกิจท่ีจะด าเนินการ และวงเงินเป็น
ตัวก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-5- 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบงบประมาณโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 
2561 -2563  

 
จากตารางท่ี 4  เมื่อเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563  

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก ในปี 2563 โรงพยาบาลปะเหลียนไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้มีการจัดซื้อจัดจ้างน้อยลง และโรงพยาบาลปะเหลียนได้มีการลด
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น อย่างเช่น การผลิตเอกสารเองโดยการโรเนียวเอกสาร แทนการจัดซื้อจัด จ้างการผลิต
เอกสารจากหน่วยงานภายนอก และปีงบประมาณ 2563 อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 โครงการอบรมหรือ
ประชุมต่างๆ ต้องยกเลิก จึงท าให้โรงพยาบาลปะเหลียน มีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีลดลง 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปะเหลียน พบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
1.การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
2.ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ชัดเจน ล่าช้า 
3.การจัดท าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) มีความยุ่งยาก ซับซ้อน  และแต่ละกระบวนการต้องใช้

เวลาในการจัดท านาน  
4.ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในกระบวนการและขั้นตอนการจัดหาพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
แนวทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 1.ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็วขึ้น 
 2.แจ้งหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมในส่วนของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 3..ให้เจ้าหน้าท่ีศึกษาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) และปรึกษาส านักงานคลังจังหวัดหรือผู้ท่ีมี
ความรู้ความช านาญ 

4.ใหเ้จ้าหน้าท่ีศึกษา ท าความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงออก
ตามความพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

วิธีการจัดซื้อ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
วิธีตกลงราคา 35,164,282.25 99.71 36,045,547.79 89.14 32,322,226.36 100.00 
วิธีสอบราคา 0 0 0 0 0 0 
วิธีประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

4,005,140.00 0.29 4,390,200.00 10.86 0 0 

วิธีกรณีพิเศษ 0 0 0 0 0 0 
รวม 39,169,422.25 100.00 40,435,753.79 100.00 32,322,226.36 100.00 


