
 

 

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
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วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงพยาบาลพลับพลาชัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 
 

บทน า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ โรงพยาบาลพลับพลาชัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  และระเบียบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยยึดหลัก “คุ้มค่า โปรงใสตรวจสอบได้” 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 อีกด้วย 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.๓ ระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 
๑.รายงานการวิเคราะห์ผลด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลพลับพลาชัย ได้ใช้งบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลพลับพลาชัย ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  จ านวน   ๓,๙๖๘,๗๙๑.๐๕  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐%  โดยได้ด าเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะ ร้อยละ ๓ % ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืนๆร้อยละ ๓ % ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะคิดเป็นร้อยละ ๒ % ค่าจ้างเหมา
บริการอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๘ % ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ ๑๓ % ค่าวัสดุส านักงานคิดเป็นร้อยละคิดเป็น
ร้อยละ ๗ % ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คิดเป็นร้อยละ ๒ % ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คิดเป็นร้อยละ ๒ % ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ ๑ % ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ ๕ % ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว คิดเป็น    
ร้อยละ ๑๒ % ค่าวัสดุบริโภค คิดเป็นร้อยละ ๒๑ % ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ ๑ % ค่าวัสดุก่อสร้างคิดเป็น
ร้อยละ ๗ % ค่าวัสดุอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ ๑% และค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ ๒%  

ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายสูงสุด ๓ อันดับแรกได้แก่ ค่าวัสดุบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ และค่าวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง  คิดเป็นร้อยละ ๒๑ , ๑๘  และ ๑๓  ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแยกค่าใช้จ่าย ของโรงพยาบาลพลับพลาชัย   
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 

ล าดับ ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 

๑ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ๑๒๒,๖๕๙.๓๖ ๓% 

๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืนๆ ๑๑๑,๐๖๕ ๓% 

๓ ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ ๘๕,๙๐๘ ๒% 

๔ ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ๗๐๕,๔๗๓.๗๐ ๑๘% 

๕ ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ๕๒๙,๓๑๐.๘๐ ๑๓% 

๖ ค่าวัสดุส านักงาน ๒๗๘,๕๙๒.๙๐ ๗% 

๗ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๘๓,๘๐๘.๑๕ ๒% 

๘ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘๓,๙๕๖ ๒% 

๙ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๓๐,๕๓๐ ๑% 

๑๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๙๗,๘๑๑ ๕% 

๑๑ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๔๖๗,๕๖๐.๙๐ ๑๒% 

๑๒ ค่าวัสดุบริโภค ๘๒๓,๓๗๗ ๒๑% 

๑๓ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ๒๒,๕๐๐ ๑% 

๑๔ ค่าวัสดุก่อสร้าง ๒๙๕,๓๗๐.๑๔ ๗% 

๑๕ ค่าวัสดุอ่ืนๆ ๓๕,๙๘๑.๑๐ ๑% 

๑๖ ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ๙๔,๘๘๗ ๒% 

รวม ๓,๙๖๘,๗๙๑.๐๕ ๑๐๐% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนภูมิที่ ๑ แสดงร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้วยเงินบ ารุง  โรงพยาบาลพลับพลาชัย  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
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ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 

ค่าซอ่มยานพาหนะ  

ค่าซอ่มครุภณัฑ์อ่ืนๆ 

ค่าจ้างเหมาบริการก าจดัขยะ 

ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 

ค่าวสัดนุ า้มนัเชือ้เพลิง 

ค่าวสัดสุ านกังาน 

ค่าวสัดยุานพาหนะและขนสง่ 

ค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ

ค่าวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าวสัดคุอมพิวเตอร์ 

ค่าวสัดงุานบ้านงานครัว 

ค่าวสัดบุริโภค 

ค่าวสัดเุคร่ืองแต่งกาย 

ค่าวสัดกุ่อสร้าง 

ค่าวสัดอ่ืุนๆ 

ค่าครุภณัฑ์ต่ากวา่เกณฑ์ 



 

 

ตารางท่ี ๒ จ านวนแผนงาน/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพลับพลาชัย  
              จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๒ 

ล าดับ ค่าใช้จ่าย 
จ านวน

แผนงาน/
โครงการ 

ผลการจัดหา 
ตามแผน 

ผลการด าเนินการ 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน 

วงเงินตามแผน 
(บาท) 

วงที่จัดหาได้
(บาท) 

ประหยัด 
(บาท) 

๑ ค่าซ่อมยานพาหนะ ๖ ๔ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๒๒,๖๕๙.๓๖ ๒๓,๗๔๐.๖๔ 

๒ ค่าซ่อมครภุัณฑ์อ่ืนๆ ๕๐ ๔๐ ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๑,๐๖๕ -๑๑,๐๖๕ 

 ๓ ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ ๑๒ ๑๒ - ๑๑๐,๐๐๐ ๘๕,๙๐๘ ๒๔,๐๙๒ 

 ๔ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ๑๒๑ ๑๑๘ ๓ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๐๕,๔๗๓.๗๐ -๑๐๕,๔๗๓.๗ 

 ๕ ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๒ ๑๒ - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๒๙,๓๑๐.๘๐ -๒๙,๓๑๐.๘ 

๖ ค่าวัสดสุ านักงาน ๖ ๖ - ๓๕๐,๐๐๐ ๒๗๘,๕๙๒.๙๐ ๗๑,๔๗๐.๑ 

๗ ค่าวัสดุยานพาหนะ ๑๐ ๘ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๘๓,๘๐๘.๑๕ -๓,๘๐๘.๑๕ 

 ๘ ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ ๒๔ ๑๕ ๙ ๕๐,๐๐๐ ๘๓,๙๕๖ -๓๓,๙๕๖ 

๙ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ๕ ๕ - ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๕๓๐ -๑๐,๕๓๐ 

๑๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ๑๗ ๑๗ - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๗,๘๑๑ ๒,๑๘๙ 

๑๑ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ ๖ - ๕๐๐,๐๐๐ ๔๖๗,๕๖๐.๙๐ ๓๒,๔๓๙.๑ 

๑๒ ค่าวัสดุบริโภค ๖๐ ๖๐ - ๙๑๐,๐๐๐ ๘๒๓,๓๗๗ ๘๖,๖๒๓ 

๑๓ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ๑ ๑ - ๑๕๐,๐๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๑๒๗,๕๐๐ 

๑๔ ค่าวัสดุก่อสร้าง ๘๔ ๗๒ ๑๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๙๕,๓๗๐.๑๔ ๑๐๔,๖๒๙.๘๖ 

๑๕ ค่าวัสดุอื่นๆ ๒๑ ๑๕ ๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๕,๙๘๑.๑๐ ๖๔,๐๑๘.๙ 

๑๖ ค่าครุภณัฑต์่ ากว่าเกณฑ ์ ๒๐ ๑๓ ๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๔,๘๘๗ ๕,๑๑๓ 

รวม ๔๕๕ ๔๐๔ ๕๑ ๗,๐๘๐,๐๐๐ ๓,๙๖๘,๗๙๑.๐๕ ๕๔๑,๘๑๕.๖๐ 

 

จากทีโ่รงพยาบาลพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งหมด จ านวน ๔๕๕ 
แผนงาน/โครงการ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน จ านวน ๔๐๔ แผนงาน/โครงการ จัดซื้อจัดจ้างใน
วงเงินน้อยกว่าแผนก าหนดไว้ ๕๔๑,๘๑๕.๖๐บาท ค่าใช้จ่ายที่จัดซื้อใช้วงเงินเกินกว่าแผนที่ก าหนดไว้มากที่สุด ๓ อันดับ
แรกได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุและค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  ตามล าดับ  

 

 



 

 

แผนภูมิที่ ๒ แสดงร้อยละจ านวนแผนงาน/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง                                     
โรงพยาบาลพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๒ 

 

 
 

-จ านวนโครงการค่าซ่อมแซม  ทั้งหมด   ๕๖ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๒%   
-จ านวนโครงการจ้างเหมาบริการต่างๆ ทั้งหมด   ๑๑๓ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๙% 
-จ านวนโครงการซื้อวัสดุต่างๆ  ทั้งหมด   ๒๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๕๔% 
-จ านวนโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ทั้งหมด   ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๕% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

29% 

54% 

5% 

จ ำนวนโครงกำรที่จัดซือ้จัดจ้ำง 

จ านวนโครงการค่าซอ่มแซม 

จ านวนโครงการค่าจ้างเหมาต่างๆ 

จ านวนโครงการจดัซือ้วสัดตุ่างๆ 

จ านวนโครงการจดัซือ้ครุภณัฑ์ต ่ากวา่เกณฑ์ 



 

 

สรุปปัญหา/อุปสรรคการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
การจัดหาพัสดุมีกระบวนการด าเนินงานที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบหลายขั้นตอนมีความ

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP ซึ่งท าให้เกิดปัญหากับผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
โรงพยาบาลพลับพลาชัย  ขอสรุปปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน จึงท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปบ้างในบางครั้ง  
๒. การบันทึกในระบบ e-GP ล่าช้า เนื่องจาก ระบบการเชื่อมต่อมีปัญหา ช้าและหลุดบ่อยครั้ง มีความซับซ้อน

เข้าใจยาก ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้จากระบบโดยตรง(ต้องมีการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อความในระบบบางรายการตามความ
ต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด)  มีข้ันตอนหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลนาน รายการพัสดุในระบบหายาก 
ท าให้เสียเวลาในการค้นหา 

 
๓. มีการจัดหาพัสดุนอกแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ 
๔. เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
 

ข้อเสนอแนะและการพัฒนา 
๑. การใช้งานในระบบ e-GP ควรเป็นระบบที่ถาวร ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย  
๒. ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน กรณีเครื่องที่ใช้ส าหรับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-

GP ควรต่อระบบอินเตอร์เน็ตโดยตรง ที่ไม่ใช่แบบ Wireless  
๓. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผน ก าหนดคุณลักษณะพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจน และจัดหาพัสดุให้เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด 
๔. ผู้ปฏิบัติงาน ควรก าหนดแผนการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้าในระเบียบ และวิธี

ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้งค้นคว้าศึกษาจากเอกสารราชการ 
 

 แผนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  ในปีงบ      
    ประมาณ ๒๕๖๓ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และก าหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
2. ปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ให้สนองตอบต่อระบบ e_GP 
3. ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเครื่องที่ใช้ส าหรับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP ต่อระบบ

อินเตอร์เน็ตแบบตรง ไม่ใช้แบบสัญญาณ Wireless  
4. เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุจัดเตรียม 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) / รูปแบบรายการราคากลาง  จัดท า Time line ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ 



 

 

5. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเข้ารับการอบรมความรู้ด้านพัสดุ 
6. ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนด 

และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ.........................................ผู้จัดท า                          
                     (นางสาวไอรดา  ใจกล้า)                                       
                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 
 
   
          ลายมือชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบ                         
                       (นางภาวิณี   โพธิ์ขาว)                                       
                  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
     
 
 
   ลายมือชื่อ......................................ผู้เห็นชอบ                         
                    (นายกฤษฎา   สุวัณณุสส์)                                       
         นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพลับพลาชัย                                                                                                  



 

 

 


