
 

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนด  สถาบันฯ มีการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
  โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ข้อเสนอแนะการพัฒนาการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง 

ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างและร้อยละ โดยจำแนกตามวิธีจัดหา  
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบ 
 ปี 64 - 65 

เพ่ิม/ลด  
จำนวน 
ครั้ง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน 
ครั้ง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 332 96.51 365 98.12 33 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12 3.49 6 1.61 -6 
วิธีคัดเลือก 0 0.00 1 0.27 1 

รวม 344 100.00 372 100.00 28 

  จากตารางที่ 1  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 365 ครั ้ง คิดเป็นร้อยละ 98.12 ของจำนวนครั ้งในการจัดซื ้อจัดจ้างทั ้งหมด 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของจำนวน
ครั้งในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.27 
ของจำนวนครั้งในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และในภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 28 ครั้ง 

 

2/ ตารางที่ 2... 
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ตารางที่ 2  แสดงวงเงินงบประมาณที่ใช้ไปในจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบ 
 ปี 64 - 65  

เพ่ิม/ลด 
จำนวน 

งบประมาณท่ีใช้ไป 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน 
งบประมาณที่ใช้ไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 123,739,145.65  80.76  27,220,590.60  45.79  -96,518,555.00 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

29,488,534.20 19.24 31,255,260.00 52.58 1,766,726.00 

วิธีคัดเลือก -    -    970,200.00   1.63  970,200.00 
รวม 153,227,679.85 100.00 59,446,050.60 100.00 -93,781,629.00 

จากตารางที่ 2  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ซึ่งใช้งบประมาณในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 27,220,590.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.79 ของงบประมาณ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 31,255,260.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 52.58 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก 
จำนวน 970,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.63 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
59,446,050.60 บาท (ห้าสิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) ในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซ่ึงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 93,781,629.00 บาท 

 
บทวิเคราะห์  

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560 ประกาศ 
กฎกระทรวงหนังสือเวียน หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
โดยทำวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างใน ๒ ลักษณะ คือ  

(1) เปรียบเทียบจำนวนครั ้งของการจัดซื ้อจัดจ้างและร้อยละ โดยจำแนกตามวิธีจัดหาระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

(2) เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณและร้อยละที่ใช้ไปในจัดซื้อจัดจ้าง โดยจำแนกการจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565   

 
     3/ปัญหา... 
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค 
    ในปีงบประมาณ 2565 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน 
ทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กร และภายนอกองค์กร สาเหตุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1. จำนวนเจ้าหน้าที่พัสดุไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

2. เจ้าหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการต่างๆ ยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจด้านพัสดุจึงไม่ทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
  3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน หรือกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาด
ในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงาน 
  4. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือกำหนดขอบเขตของงาน บาง
รายการต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 

แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาปรับปรุงการกจัดซื้อจัดจ้าง 

   1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย(นิติกร)มาปฏิบัติงานด้านพัสดุ เนื่องจากการ

ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กระบวนงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎ ระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

  2. จัดฝึกอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดขอบเขตของงานและการคำนวณราคากลาง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี ่ยวข้องต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และเพ่ือให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

  3. เชิญบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่จัดหาร่วมเป็นคณะกรรมการใน

ทุกขั้นตอน 

   

 


