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รายงานผลการวิเคราะหผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์ 

  กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจอ านวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมาภาพรวม 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้ด าเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ มีความคุ้มค่า 
หรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด ปริมาณโครงการวิธีในการจัดซื้อจัดจ้าง              
มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีเป็นจ านวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยง หรือข้อจ ากัดอย่างไร รวมทั้งเป็น
ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสุ่ม
เสี่ยงในการทุจริตคอรัปช่ันและประโยชน์ในการทบทวนส าหรับวางแผนในการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง                
ในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิประภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมาและน าผล
การวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป โดยจ าแนกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

- ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
     ตารางท่ี 1 

แสดงจ านวนร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง  909 99.45 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) 5 0.55 

รวม 914 100 

 

ตารางที่ 1 พบว่าในปีงบประมาณ 2564 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างรวมทั้งสิ้น  จ านวน 914 โครงการ พบว่าวิธีจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 909 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.45 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 5 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 0.55  
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการ จ าแนกตามวิธกีารจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปี 2562=10 

ปี 2563=8 

ปี 2564=5 

ปี 2562=780  

ปี 2563=1,410  ปี 2564=909 

โครงการ 
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จ าแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
     จัดซื้อ 319 35.10 
     จัดจ้าง/เช่า/ซ่อมแซม 590 64.90 
รวม 909 100 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) 
     จัดซื้อ 1 20.00 
     จัดจ้าง 4 80.00 
รวม 5  100 
   

ตารางที่ 2 พบว่าในปีงบประมาณ 2564 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มี จ านวน 909 โครงการ พบว่าประเภทการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือการจัดจ้าง/เช่า/
ซ่อมแซม จ านวน 590 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.90 การจัดซื้อ จ านวน 319 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
35.10  ส่วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 5 โครงการ เป็นโครงการจัดจ้าง จ านวน 4 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 การจัดซื้อ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการ จ าแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
                   วิธีเฉพาะเจาะจง                                  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 40,465,583.05 86.95 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) 6,072,008.00 13.05 

รวม 46,537,591.05 100 

 

ตารางที่  3 พบว่าในปีงบประมาณ 2564 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  มีการใช้
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน 46,537,591.05 บาท พบว่าวิธีจัดซื้อจัดจ้าง               
วิธีเฉพาะเจาะจง มีวงเงินมากเป็นอันดับหนึ่ง ในวงเงิน 40,465,583.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.95 วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณในการด าเนินการรองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 
6,072,008.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.05  

จะเห็นได้ว่าสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ใช้วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการมีจ านวนไม่สูง 

แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ตารางเปรียบเทียบจ านวนเงินงบประมาณของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง 

 

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง  
1. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  บุคลากรที่ได้รับ
ต าแหน่งปฏิบัติงาน ยังขาดประสบการณ์การท างานในกระบวนการข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เป็นที่ปรึกษา 
  แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

-  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านพัสดุ 

- ควรจัดสรรอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุระดับสูง ที่มีความเช่ียวชาญ  ในการตีความ                 
การวิเคราะห์กฎหมายมาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 

2. ด้านระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และค าวินิจฉัยต่าง ๆ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอน 
- ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และค าวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่ชัดเจนของข้อมูล เป็นปัญหาการตีความในการ
ปฏิบัติงาน  ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด 

- หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และค าวินิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอด เกิดความสับสน 
  แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ควรจัดสรรอัตราก าลงัของผูป้ฏิบตัิงานด้านพัสดุระดับสูง ที่มีความเช่ียวชาญ ช านาญการในการตีความ
การวิเคราะห์กฎหมายมาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 
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3. ด้านบุคคลหรือปัจจัยภายนอก 

- ฝ่าย/กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ต้องการใช้พัสดุ ระบุรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการไม่
ชัดเจน  ไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดความผิดพลาด และเกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 

- ฝ่าย/กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน จนเวลาล่วงเลยใกล้
ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะท าใหเ้กิดความผดิพลาด 

- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบหลุดบ่อย ท างานได้ไม่
ต่อเนื่อง ต้องใช้เวลานานในการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในระบบ     
e-GP ได้ทันตามก าหนดเวลา ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 

- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการเป็นงานที่ต้องท าเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ ยง                  
เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

- ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย ไม่สามารถส่งมอบสินค้า หรืองานจ้างได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้เกิด
การเบิกจ่ายล่าช้า  
  แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

- ฝ่าย/กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ต้องการใช้พัสดุ จะต้องจัดท ารายละเอียดของพัสดุที่
ต้องการใช้ให้ละเอียด ชัดเจน พร้อมแนบรูปหรือแคลตาล๊อกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการต้องท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการตามแผนที่ ก าหนดไว้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ มีเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เร่งรีบในช่วง ปลายปีงบประมาณ 

 
 

**************************************************** 


