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ค าน า 
 

              งานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ที่ก าหนดให้ทุก
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2565 และปีต่อๆไป  

    หากมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือเอกสารตกหล่น กรุณาแจ้งให้ผู้รับผิดชอบในการจัดท าด้วย     
จักเป็นพระคุณ  
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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน มีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 874 โครงการ
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  20,083,749.89 บาท (ยี่สิบล้านแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) 
และได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนครั้ง วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง คิดเป็นร้อยละ 

วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
1 เวชภัณฑ์ยา, มิใช่ยา 869 -  - 869 99.43 

2 การจ้างงาน 5 - - 5 0.57 

รวมทั้งสิ้น 874 -  - 874 100 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง รวมทั้งสิ้น 874 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งด าเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา จ านวน
ทั้งสิ้น 869 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.43 และด าเนินการจัดจ้างการจ้างงาน จ านวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
0.57 

 
ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนเงิน 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง คิดเป็นร้อยละ 

วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
1 เวชภัณฑ์ยา, มิใช่ยา 19,964,649.89 - - 19,964,649.89 99.41 

2 การจ้างงาน 27,700 - - 27,700 0.59 
รวมทั้งสิ้น 20,083,749.89 - - 20,083,749.89 100 

 พบว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 20,083,749.89 บาท (ยี่สิบล้าน
แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 100 มีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา จ านวนเงิน  19,964,649.89 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเก้า
บาทแปดสิบเก้าสตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ 99.41 และงบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนเงิน 27,700.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.59  
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 - ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 
 - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
 - เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจักซ้ือจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 - เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญเนื่องจาก มีหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายหลายด้าน ท างานหลายอย่างในเวลา
เดียวกัน ท าให้ขาดความช านาญ 
 

แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 - ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 

 - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย มติครม. หนังสือเวียน และ
นโยบายเร่งด่วน ที่ออกใหม่ให้ละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 273 โครงการ    
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  4,813,845 บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) และได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนครั้ง 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1 จัดซื้อ 152 152 55.68  
 2 จัดจ้าง 121 121 44.32  

รวม 273 100 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จ านวนทั้งสิ้น 273 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่ามีการด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 152 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
55.68 และด าเนินการจัดจ้าง จ านวน 121 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.32 
 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนเงิน 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1 จัดซื้อ 3,819,953 3,819,953 79.35 
 2 จัดจ้าง 993,892 993,892 20.65 

รวม 4,813,845 100 

 งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน  4,813,845.00 บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่ง
หมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้
งบประมาณในการจัดซื้อ เป็นจ านวนเงิน 3,819,953.00 บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้า
สิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 79.35 และใช้งบประมาณในการจัดจ้าง เป็นจ านวนเงิน 993,892.00 บาท 
(เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 20.65 
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 - ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 
 - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
 - เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจักซ้ือจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 - เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญเนื่องจาก มีหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายหลายด้าน ท างานหลายอย่างในเวลา
เดียวกันท าให้ขาดความช านาญ 

แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 - ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผน 

 - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย มติครม. หนังสือเวียน และ
นโยบายเร่งด่วน ที่ออกใหม่ให้ละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข มีการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 193 โครงการ
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,655,288.93 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบสาม
สตางค์) และได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานวิเคราะห์ผล
การจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนครั้ง 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1 จัดซื้อ 137 137 70.98  
 2 จัดจ้าง 56 56 29.02 

รวม 193 100 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานทันตกรรม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 193 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า มีการด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 137 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 70.98 และด าเนินการจัดจ้าง จ านวน 56 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.02 

 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนเงิน 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1 จัดซื้อ 2,242,271.58 2,242,271.58 84.45 
 2 จัดจ้าง 413,017.35 413,017.35 15.55 

รวม 2,655,288.93 100 

  งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2,655,288.93 บาท (สองล้านหก
แสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์) พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อ เป็นจ านวนเงิน 2,242,271.58 บาท (สองล้านสองแสนสี่
หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 84.45 และใช้งบประมาณในการจัดจ้าง 
เป็นจ านวนเงิน 413,017.35 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
15.55 
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 - ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 
 - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
 - เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจักซ้ือจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 - เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญเนื่องจาก มีหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายหลายด้าน ท างานหลายอย่างในเวลา
เดียวกันท าให้ขาดความช านาญ 

แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 - ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผน 

 - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย มติครม. หนังสือเวียน และ
นโยบายเร่งด่วน ที่ออกใหม่ให้ละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ มีการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 128 โครงการเป็น
เงินรวมทั้งสิ้น 2,952,216.14 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบหกบาทสิบสี่สตางค์) และได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนครั้ง 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

รวม 
วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

1 จัดซื้อวัสดบุริโภค 79 60 19 79 
2 จัดซื้ออื่นๆ 46 46 - 46 
3 จัดจ้างอื่นๆ 3 3 - 3 

คิดเป็นร้อยละ 85.16 14.84 100 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ได้ด าเนินการจัดซื้อจ านวนทั้งสิ้น 128 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 109 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
85.16 รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวน จ านวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.84 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัด
จ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 

1 วัสดุบริโภค วิธีประกาศเชิญชวน 1,465,648.00  49.64 
2 วัสดุบริโภค วิธีเฉพาะเจาะจง 981,846.90 33.26 
3 จัดซื้อจัดจ้างอ่ืนๆ วิธีเฉพาะเจาะจง 504,721.24 17.10 

รวมทั้งสิ้น      2,952,216.14 100 

  งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน  2,952,216.14 บาท (สองล้านเก้า
แสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบหกบาทสิบสี่สตางค์) พบว่า งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อวัสดุบริโภค โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงิน 981,846.90 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบ
สตางค)์ คิดเป็นร้อยละ 33.26 งบประมาณทีใ่ช้ในการจัดซื้อวัสดุบริโภค โดยวิธีประกาศเชิญชวน เป็นจ านวน
เงิน 1,465,648.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 49.64  
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และงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างอ่ืนๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงิน 504,721.24 บาท (ห้า
แสนสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 17.10 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 - ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 
 - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
 - เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจักซ้ือจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 - เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญเนื่องจาก มีหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายหลายด้าน ท างานหลายอย่างในเวลา
เดียวกันท าให้ขาดความช านาญ 

แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 - ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผน 

 - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย มติครม. หนังสือเวียน และ
นโยบายเร่งด่วน ที่ออกใหม่ให้ละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย มีการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 80 โครงการ 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  938,360.80 บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) และ 
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนครั้ง วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง คิดเป็นร้อยละ 

วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
1 เวชภัณฑ์ยาสมุนไพร 47 - -  47 58.75 

2 จัดซื้ออ่ืนๆ 26 - - 26 32.50 

3 จัดจ้าง 7 - - 7 8.75 
รวมทั้งสิ้น 80 - -  80 100 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 80 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า มีการด าเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร 
จ านวน 47 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 58.75 ด าเนินการจัดซื้ออ่ืนๆ จ านวน 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.50 และ
ด าเนินการจัดจ้าง จ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.75 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนเงิน วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง คิดเป็นร้อยละ 

วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
1 เวชภัณฑ์ยาสมุนไพร 489,412.80 - -  489,412.80 52.16 

2 จัดซื้ออ่ืนๆ 206,556.00 - - 206,556.00 22.01 

3 จัดจ้าง 242,392.00 - - 242,392.00 25.83 
รวมทั้งสิ้น 938,360.80 -  - 938,360.80 100 

  งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งสิ้น  
938,360.80 บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) พบว่า งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จ านวนเงิน 489,412.80 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทแปด
สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 52.16 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้ออ่ืนๆ จ านวนเงิน 206,556.00 บาท (สอง
แสนหกพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 22.01 และงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้าง จ านวนเงิน 
242,392.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 25.93 
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 - ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 
 - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
 - เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจักซ้ือจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 - เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญเนื่องจาก มีหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายหลายด้าน ท างานหลายอย่างในเวลา
เดียวกันท าให้ขาดความช านาญ 

แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 - ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผน 

 - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย มติครม. หนังสือเวียน และ
นโยบายเร่งด่วน ที่ออกใหม่ให้ละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 99 โครงการ 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,835,069.50 บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันหกสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)  
และได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนครั้ง 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1 จัดซื้อ 59 59 59.60  
 2 จัดจ้าง 40 40 40.40 

รวม 99 100 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 99 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่ามีการด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 59 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 59.60 และด าเนินการจัดจ้าง จ านวน 40 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.40 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนเงิน 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1 จัดซื้อ 1,775,180.00 1,775,180.00 62.62  
 2 จัดจ้าง 1,059,889.50 1,059,889.50 37.38 

รวม 2,835,069.50 100 

  งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งสิ้น  
2,835,069.50 บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันหกสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) พบว่า ใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อ เป็นจ านวนเงิน 1,775,180.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
คิดเป็นร้อยละ 62.62 และใช้งบประมาณในการจัดจ้าง เป็นจ านวนเงิน 1,059,889.50 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่น
เก้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 37.38 

 

 

 



 

 

12 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 - ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 
 - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
 - เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจักซ้ือจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 - เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญเนื่องจาก มีหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายหลายด้าน ท างานหลายอย่างในเวลา
เดียวกันท าให้ขาดความช านาญ 

แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 - ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผน 

 - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย มติครม. หนังสือเวียน และ
นโยบายเร่งด่วน ที่ออกใหม่ให้ละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มงานชันสูตรสาธารณสุข 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานชันสูตรสาธารณสุข มีการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 161 โครงการ  
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,056,128.48 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์) 
และได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
  

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนครั้ง 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1 จัดซื้อ 109 109 67.70  
 2 จัดจ้าง 52 52 32.30 

รวม 161 100 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานชันสูตรสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 161 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า มีการด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 109 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 67.70 และด าเนินการจัดจ้าง จ านวน 52 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.30 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนเงิน 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1 จัดซื้อ 7,666,248.48 7,666,248.48 69.34  
 2 จัดจ้าง 3,389,880.00 3,389,880.00 30.66 

รวม 11,056,128.48 100 

  งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งสิ้น 
11,056,128.48 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์) พบว่างบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อ จ านวนเงิน 7,666,248.48 บาท (เจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบ
แปดสตางค)์ คิดเป็นร้อยละ 69.34 และใช้งบประมาณในการจัดจ้าง เป็นจ านวนเงิน 3,389,880.00 บาท (สาม
ล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.66 
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 - ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 
 - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
 - เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจักซ้ือจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 - เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญเนื่องจาก มีหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายหลายด้าน ท างานหลายอย่างในเวลา
เดียวกันท าให้ขาดความช านาญ 

แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 - ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผน 

 - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย มติครม. หนังสือเวียน และ
นโยบายเร่งด่วน ที่ออกใหม่ให้ละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มงานการพยาบาล 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานการพยาบาล มีการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 331 โครงการ  
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 8,475,044.36 บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่สิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์) และได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
  

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนครั้ง วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง คิดเป็นร้อยละ 

1 จัดซื้อ 304 เฉพาะเจาะจง 91.84 
2 จัดจ้าง 27 เฉพาะเจาะจง 8.16 

รวม 331  100 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานการพยาบาล ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 331 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า มีการด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 304 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 91.84 และมีการด าเนินการจัดจ้าง จ านวน 27 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.16 

 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนเงิน วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง คิดเป็นร้อยละ 

1 จัดซื้อ 8,049,390.36 เฉพาะเจาะจง 94.98 
2 จัดจ้าง 425,654.00 เฉพาะเจาะจง 5.02 

รวม 8,475,044.36  100 
 

  งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งสิ้น 
8,475,044.36 บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่สิบสี่บาทสามสิบหกสตางค)์ พบว่า งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อ จ านวนเงิน 8,049,390.36 บาท (แปดล้านสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทสามสิบหกสตางค์)  
คิดเป็นร้อยละ 94.98 และงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้าง จ านวนเงิน 425,654.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพัน
หกร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5.02 
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 - ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 
 - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
 - เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจักซ้ือจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 - เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญเนื่องจาก มีหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายหลายด้าน ท างานหลายอย่างในเวลา
เดียวกันท าให้ขาดความช านาญ 

แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 - ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผน 

 - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย มติครม. หนังสือเวียน และ
นโยบายเร่งด่วน ที่ออกใหม่ให้ละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู มีการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 6 โครงการ เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 244,424.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) และได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ดังนี้ 
  

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนครั้ง วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง คิดเป็นร้อยละ 

1 จัดซื้อ 5 เฉพาะเจาะจง 83.33 
2 จัดจ้าง 1 เฉพาะเจาะจง 16.67 

รวม 6  100 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า มีการด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 5 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 และมีการด าเนินการจัดจ้าง จ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 

 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนเงิน วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง คิดเป็นร้อยละ 

1 จัดซื้อ 241,424.00 เฉพาะเจาะจง 98.77 
2 จัดจ้าง 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.23 

รวม 244,424.00  100 
 

  งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งสิ้น 
244,424.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จ านวนเงิน 
241,424.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 98.77 และงบประมาณที่ใช้
ในการจัดจ้าง จ านวนเงิน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 1.23 
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 - ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 
 - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
 - เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจักซ้ือจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 - เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญเนื่องจาก มีหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายหลายด้าน ท างานหลายอย่างในเวลา
เดียวกันท าให้ขาดความช านาญ 

แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 - ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผน 

 - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย มติครม. หนังสือเวียน และ
นโยบายเร่งด่วน ที่ออกใหม่ให้ละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กลุ่มงานจ่ายกลางและซักฟอก 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานจ่ายกลางและซักฟอก มีการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 34 โครงการ 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,358,549.73 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสาม
สตางค)์ และได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
  

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนครั้ง วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง คิดเป็นร้อยละ 

1 จัดซื้อ 28 เฉพาะเจาะจง 82.35 
2 จัดจ้าง 6 เฉพาะเจาะจง 17.65 

รวม 34  100 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานจ่ายกลางและซักฟอก ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 34 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า มีการด าเนินการจัดซื้อ จ านวน  
28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 82.35 และมีการด าเนินการจัดจ้าง จ านวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.65 

 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนเงิน วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง คิดเป็นร้อยละ 

1 จัดซื้อ 1,253,097.50 เฉพาะเจาะจง 92.24 
2 จัดจ้าง 105,452.23 เฉพาะเจาะจง 7.76 

รวม 1,358,549.73  100 
 

  งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งสิ้น 
1,358,549.73 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) พบว่า 
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ จ านวนเงิน 1,253,097.50 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันเก้าสิบเจ็ด
บาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 92.24 และงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้าง จ านวนเงิน 105,452.23 บาท 
(หนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 7.76 
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 - ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 
 - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
 - เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจักซ้ือจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 - เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญเนื่องจาก มีหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายหลายด้าน ท างานหลายอย่างในเวลา
เดียวกันท าให้ขาดความช านาญ 

แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 - ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผน 

 - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย มติครม. หนังสือเวียน และ
นโยบายเร่งด่วน ที่ออกใหม่ให้ละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 


