
 

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลนาดวง 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

 

 โรงพยาบาลนาดวง จังหวัดเลย ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจดัซื้อ/จัดจาง ตามแผนประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใหมกีารนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดซื้อ/จัดจางที่ตองแสดงถึงความโปรงใส ตรวจสอบไดในการดําเนินงานเพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุมคา สมประโยชนตอภาครัฐ และนําขอมลูที่ไดจากการวิเคราะห

ดังกลาวไปเปนแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตอไป 

 

 

          ฝายบริหารทั่วไป 

          ผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบญั 

หนา 

คํานํา 

 

สารบัญ 

 

บทที่ ๑ บทนํา           ๑ 

 

บทที่ ๒ ผลการดําเนินการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    ๒ 

 

บทที่ ๓ การวิเคราะหความเสี่ยง         ๙ 

 

บทที่ ๔ ปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด         ๑๐ 

 

บทที่ ๕ การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ     ๑๐ 

 

บทที่ ๖ แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง     ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

บทท่ี ๑ บทนํา 

 

 โรงพยาบาลนาดวง ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ โดยรวบรวมหลักฐานขอมูลที่ตองนํามาวิเคราะห ประกอบดวย งบประมาณภาพรวมของหนวยงานโดย

จําแนกเปนรายหมวด จากขอมูลการจัดซือ้จัดจางทุกแหลงงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดําเนินการโดยสวนงาน

พัสดุและงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลนาดวง เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ที่กําหนดใหสวนราชการมีการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางที่มีการการดําเนินการใน

ปงบประมาณที่ผานมา ทั้งนี้เพ่ือเปนการวิเคราะหความเสี่ยง ปญหาอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงาน เพ่ือ

นํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางใน

ปงบประมาณตอไป ทั้งยังเปนการปองปรามการเกิดปญหาการทุจริตคอรัปช่ันในสวนการจัดซื้อในโรงพยาบาล

อีกทางหนึ่ง 

 

 รายงานการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางฉบับน้ี ประกอบดวยองคประกอบ ๕ องคประกอบคือ ๑) 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ๒)การวิเคราะหความเสี่ยง ๓) การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจาํกัด ๔)การ

วิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ๕)แนวทางการแกไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อัน

จะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการวิเคราะหความสุมเสี่ยง

ในการทุจริต และเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. 

บทท่ี ๒ รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๑ ภาพรวมการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 การจัดซื้อจัดจาง ในโรงพยาบาลนาดวง แบงเปน ๒ หมวด คือ พัสดุทั่วไป งานพัสดุ ฝายบริหารเปนผู

จัดซื้อ วัสดุการแพทย เวชภัณฑมิใชยา เวชภัณฑยา จัดซื้อโดยกลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค กลุม

งานทันตกรรมและกลุมงานเทคนิคการแพทย โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 

ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนครั้ง จําแหนกตามวิธีจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จํานวนครั้ง รอยละ 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 2 0.20 

วิธีคัดเลือก 0 0 

วิธีเฉพาะเจาะจง 984 99.80 

รวม 986 100 

 

ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลนาดวง ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางจํานวน ๙๘๖ ครั้ง พบวาวิธีการจัดซื้อ

จัดจางที่มีจํานวนครั้งสูงที่สุดไดแก วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน ๙๘๔ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๙๙.๘๐ วิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ๒ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๐.๒๐ ซึ่งเปนการจัดซื้อยา เวชภัณฑมิใชยา วัสดุการแพทย วัสดุทัน

ตกรรม วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย วัสดุสํานักงาน วัสดุทั่วไป และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เปนการ

สอบราคาครุภัณฑทางการแพทย ๑ รายการ และครุภัณฑไฟฟา ๑ รายการ ดังแผนภูมิ 
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๓. 

๒.๒ การจัดซือ้จัดจางดวยเงินงบประมาณ 

 โรงพยาบาลนาดวง ไดรับจัดสรรงบประมาณ คาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน 

(งบคาเสื่อม) งบระดับหนวยบริการ ๗๐% จํานวนเงิน ๙๔๒,๖๗๙.๔๔ บาท จัดซือ้เครื่องกําเนิดไฟฟาราคา 

๑,๗๐๐,๐๐๐.- โดยสมทบเงินบํารุงจํานวน ๗๕๗,๓๒๐.๕๖ บาท ดําเนินการจัดซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) , งบระดับจังหวัด ๒๐% จํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท จัดซื้อเครื่องเอกซเรยเปน

ระบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System : PACS) ดําเนินการจัดซื้อดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ทั้งสองรายการไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และรายการที่ ๒ 

หลังจากดําเนินการมีเงินเหลือจายเปนเงิน ๗๑,๐๐๐.- บาท  

 

ตารางที่ ๒ แสดงแผนการจัดซื้อ/จัดจาง ดวยเงินงบประมาณ ( งบคาเสื่อม ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

จํานวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจาง 

 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

การจัดซื้อ 2   

การจัดจาง -   

รวม 2   

 

 เมื่อไดรับการจัดสรรและโอนงบประมาณมาไดมีการดําเนินการจัดซื้อตามแผนงานดังกลาวซึ่งมีผลการ

ดําเนินงานดังตารางที่ ๓ 

 

ตารางที่ ๓ แสดงผลการจัดซือ้จัดจางดวยเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

จํานวนโครงการ 
ผลการจัดหาตามแผน ผลการดําเนินการ 

  เปนไปตาม

แผน 

ไมเปนไป

ตามแผน 

วงเงิน จัดหาได งบประมาณ

คงเหลือ 

การจัดซื้อ 2 2 - 942,679.44 871,679.44 71,000 

การจัดจาง - - - - - - 

รวม 2 - - 942,679.44 871,679.44 71,000 

 

 

 

 



๔. 

การจัดซ้ือดวยเงินงบประมาณ 

 
 

จากตารางจะเห็นวา โรงพยาบาลนาดวง สามารถจัดซื้อไดตามแผนการจัดหาดวยเงินงบประมาณทั้ง ๒ 

รายการ ดําเนินการเสร็จสิ้น ๒ รายการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และสามารถประหยัดงบประมาณได ๗๑,๐๐๐.- 

บาท เน่ืองจากวิธีการจัดซื้อใชวิธี e-bidding มีการแขงขันทางราคาของผูเสนอราคา ทําใหหนวยงานได

ประโยชนในการจัดซื้อจัดจางในครั้งน้ี 

 

๒.๓ การจัดซือ้ดวยเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารงุโรงพยาบาล) 

 โรงพยาบาลนาดวง ไดจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สําหรับจัดหาวัสดุและวัสดุการแพทย

เพ่ือใหบริการแกผูปวย และใชในการดําเนินงานตามปกติของโรงพยาบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได

จัดสรรเงินบํารุงไวทั้งสิ้น     ๗,๘๖๖,๓๗๖.๕๑  บาท รายละเอียดดังตารางที่ ๔ 

 

ตารางที่ ๔ แสดงแผนจัดซือ้จัดจางดวยเงินบํารุง โรงพยาบาลนาดวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประเภทวัสด ุ วงเงินที่ไดรับอนุมัติตามแผน 

(บาท) 

รอยละ 

วัสดุสํานักงาน 600,000 7.63 

วัสดุงานบานงานครัว 500,000 6.36 

วัสดุคอมพิวเตอร 250,000 3.18 

วัสดุไฟฟา 90,000 1.14 

เวชภัณฑมิใชยา , วัสดุการแพทย 1,225,916.70 15.58 

ยา 5,200,459.81 66.11 

รวมทั้งสิน้ 7,866,376.51 100 
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๕. 

 
 

จากตารางที่ ๔ พบวาในหมวดยาไดรับจัดสรรมากที่สุดคิดเปน ๖๖.๑๑% ของวงเงินทั้งหมด รองลงมาคือ 

เวชภัณฑมิใชยา,วัสดุการแพทย และ วัสดสุํานักงานตามลําดับ 

 

ตารางที่ ๕ แสดงผลการดาํเนนิการจัดซ้ือ/จัดจาง ดวยเงินบํารุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ประเภทพัสดุ 

 

วงเงินที่ไดรับอนุมัติ

ตามแผน (บาท) 

 

ประเภทการ

จัดซื้อจัดจาง 

จํานวนเงิน

งบประมาณที่ใช

ดําเนินการแลว 

(บาท) 

รอยละการ

จัดซื้อตาม

แผน 

วัสดุสํานักงาน 600,000.00 เฉพาะเจาะจง 692,232.50 115.37 

วัสดุงานบานงานครัว 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 616,922.50 123.38 

วัสดุคอมพิวเตอร 250,000.00 เฉพาะเจาะจง 179,880 71.95 

วัสดุไฟฟา 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 72,463.47 80.51 

เวชภัณฑมิใชยา , วัสดุการแพทย 1,225,916.70 เฉพาะเจาะจง 1,356,252.80 110.63 

ยา 5,200,459.81 เฉพาะเจาะจง 5,907,179.72 113.59 

รวมทั้งสิน้ 7,866,376.51 - 8,824,930.99 112.19 

 

 

 

 -   

 1,000,000.00 

 2,000,000.00 

 3,000,000.00 

 4,000,000.00 

 5,000,000.00 

 6,000,000.00 

ร้อยละ

วงเงินทีได้รับอนมุตัิ

ตารางที ๔ แสดงแผนจดัซือจดัจ้างด้วยเงินบํารุง 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ร้อยละ

ตารางที ๔ แสดงแผนจดัซือจดัจ้างด้วยเงินบํารุง 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วงเงินทีได้รับอนมุตัิ



 

๖. 

จากตารางที่ ๕ การวิเคราะหพบวาการจัดซื้อเกินแผนทีว่างไวไดแก วัสดุสํานักงาน, วัสดุงานบานงานครัว,

เวชภัณฑมิใชยา,วัสดุการแพทย,ยา การจัดซื้อตํ่ากวาแผนไดแก วัสดุคอมพิวเตอร และวัสดุไฟฟา รายการที่มี

การจัดซื้อสูงกวาแผนเกิดจากมีหนี้คางชําระจากปงบประมาณ ๒๕๖๐ และไดมีการชําระหน้ีในปงบประมาณ 

๒๕๖๑ บางสวน  มกีารจัดซือ้วัสดุเพ่ือเตรียมรับการประเมิน HA รายการยา วัสดุการแพทย ที่มีการใชจายสูง

กวาแผนเนื่องจากยามีมูลคาสูงบางรายการที่โรงพยาบาลจัดซื้อเองไมสามารถเบิกจากโรงพยาบาลจังหวัดได จึง

ทําใหการใชยาและวัสดุการแพทยเพ่ิมขึ้น 

แผนภูมิแสดงการจัดซื้อเม่ือเทียบกับแผน 
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๘. 
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๙. 

บทท่ี ๓ การวิเคราะหความเสี่ยง 

 การจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลนาดวง มีหนวยงานรับผิดชอบจัดทําแผนและดําเนินการตามแผน

จํานวน ๔ หนวยงาน ไดแก ฝายบริหารทั่วไป  กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค กลุมงานทนัตกรรม 

กลุมงานเทคนคิการแพทย ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางจากเงินบํารุง เปนเงิน 

๗,๘๖๖,๓๗๖.๕๑ บาท ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนเงิน ๘,๘๒๔,๙๓๐.๙๙ บาท สูงกวาแผน ๙๕๘,๕๕๔.๔๘ 

บาท รายการที่มีการจัดซื้อสงูกวาแผนไดแก วัสดุสํานักงาน , วัสดุงานบานงานครัว, เวชภัณฑมิใชยา วัสดุ

การแพทยและ , ยา สาเหตุทีท่ําใหการจัดซือ้สูงกวาแผนเกิดจาก 

- มียอดคางชําระของปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

- ไมไดจัดซื้อตามแผน  

- ไมมีการควบคมุการใชวัสดุทีม่ีประสิทธิภาพ 

- มีการเตรียมรบัการประเมิน HA และการประเมินงานสิ่งแวดลอมตลอดป ๒๕๖๑ ทําให

โรงพยาบาลตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหไดมาตรฐานโดยมีการจัดซื้อวัสดุเพ่ิมมากขึ้น 

- จํานวนผูรับบริการที่เพ่ิมจํานวนมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐- 

บทท่ี ๔ ปญหาและอุปสรรค/ขอจํากดั 

 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ ของโรงพยาบาลนาดวง จากการวิเคราะหในภาพรวมพบวา มีปญหาและ

อุปสรรคที่ทําใหการดําเนินการจัดซื้อบางรายการไมเปนไปตามแผนดังตอไปนี้.- 

๑. มีการจัดซื้อนอกแผนที่กําหนด ทําใหการบรหิารงบประมาณไมเปนไปตามแผนที่วางไว 

๒. บางรายการไมมีการจัดทําแผน 

๓. กรณีเปนงบที่เรงดวนทําใหตองเรงรีบในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางอาจสงผลใหไมสามารถ

บริหารจัดการไดทันตามเวลาที่กําหนด 

๔. จํานวนผูรับบริการที่เพ่ิมขึ้น และการเกิดโรคระบาด สงผลกระทบตอการจัดทําแผนและการ

จัดหาพัสดุใหทนัตามความตองการของผูใช 

๕. การเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่พัสดุ ไมวาจะเน่ืองจากเจาหนาที่พัสดุคนเดิมยายหรือลาออก ทําให

เจาหนาที่พาดุคนใหมขาดทักษะในการปฏิบัติ เสี่ยงตอการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามระเบียบและการ

ดําเนินงานที่ลาชา 

๖. งบประมาณ (เงินบํารุง) ไมเพียงพอ สงผลตอการบริหารจัดการในการจัดซื้อจัดจาง 

๗. การจัดซื้อในปริมาณที่นอย ทําใหไมมีอํานาจในการตอรองราคา  

 

บทท่ี ๕ การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

๑. ช้ีแจงสรางความเขาใจใหกับหวัหนาฝาย/หัวหนางานในการจัดทําแผนตามความตองการพัสดุของ

หนวยงานโดยใชหลักในการจดัทําแผนคือ 

- นโยบายของกระทรวง/เขต/จังหวัด/โรงพยาบาล 

- การจัดหาทดแทนของเกาที่เสื่อมสภาพ หรืออายุการใชงานนาน 

- จํานวนผูรับบริการที่เพ่ิมขึ้น 

๒. กรณีมีการจัดซือ้นอกแผน ไมวาจากสาเหตุใด เชน จํานวนผูรับบริการเพ่ิมขึ้น มีเหตุหรือภาวะ

ฉุกเฉินใหจัดทาํคําขออนุมัติขอซื้อหรือจางตอผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกครั้ง และผูรบัผิดชอบใน

การจัดทําแผนดังกลาวตองขออนุมัติปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจางดวย 

๓. กรณีเปนพัสดุที่ไดรับจัดสรรมาแบบเรงดวนและเรงรีบในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จะมีการ

ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือพิจารณาผูดําเนินการจัดซื้อจัดจางในครั้งน้ันๆ 

เปนกรณี เพ่ือความรวดเร็ว เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เชน สสจ. เปนผูดําเนินการจัดซื้อจัด

จางเปนตน เนื่องจากสามารถดําเนินการดังกลาวไดรวดเร็วกวา และสามารถลดขั้นตอนของการ

เสนอเอกสารที่เกี่ยวของ กรณีมีปญหาสามารถประสานงานหรือแกไขไดอยางรวดเร็ว แตทั้งน้ีก็

ขึ้นอยูกับวิธีการจัดซื้อจัดจาง หรือ งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมาในครั้งน้ันๆ 

 



๑๑. 

 

ทุกสิ้นไตรมาส มีการทบทวนแผนเงินบํารุง เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณในการจัดหา

พัสดุหรือปรับปรุงแผนพัสดุใหสอดคลองกับสถานการณการเงินการคลังของหนวยงานและตามความ

จําเปนของผูใช 

๔. ทบทวนการใชยา การสั่งตรวจทางหองปฏิบัติการทุก ๓ เดือน เพ่ือพิจารณาความสมเหตุสมผล

ของการสั่งใชยาและการสั่งตรวจทางหองปฏิบัติการ 

๕. อัตราวัสดุคงคลังทุกประเภท ไมเกิน ๒ เดือน 

๖. การจัดซื้อจัดจางพัสดุอ่ืนๆ ใหอางอิงราคากลาง, ราคาที่เคยซื้อไมเกิน ๒ ป หรือ การสบืราคาจาก

ทองตลอด เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๗. จัดทําแผนพัฒนาความรู ทักษะ ของเจาหนาที่ใหม/ศึกษาหาความรูจากคูมือ,ระเบียบที่เกี่ยวของ

และมีระบบพ่ีเลี้ยงที่คอยใหคาํปรึกษาจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 ๙. ในการจัดซือ้พัสดุ เชน ยา เวชภัณฑมิใชยา ใชการสอบราคารวมระดับเขต/ระดับจังหวัด เพ่ือใหมี

อํานาจในการตอรองราคาใหมากขึ้น สวนวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยน้ัน มีการประสานงานในระดับจังหวัด

เพ่ือดําเนินการจัดหาแบบสอบราคารวมระดับจังหวัด หรือระดับเขตตอไป 

 

บทท่ี ๖ แนวทางแกไขในการปรบัปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  

๑. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในการประชุมประจําเดือนของคณะ

กรรมการบริหารโรงพยาบาล 

๒. ควรมีการตรวจสอบรายการครุภัณฑการแพทยที่จะเสนอขอตามแผนเงินบํารุงไมใหซ้ําซอนกับ

รายการครุภัณฑการแพทยทีข่อไปกับงบคาเสื่อม เพ่ือแผนการจัดซื้อจัดจางดวยเงินบํารุงใกลเคียง

กับความเปนจริงและเปนรายการที่มีความตองการใชงานจริงซึ่งไมสามารถจัดซื้อดวยงบคาเสื่อม 

๓. เจาหนาที่พัสดุควรศึกษา พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กฎกระทรวงและระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางพัสดุเปนไป

อยางถูกตอง 

๔. แตงต้ังผูรับผลงานหรือเจาของหนวยงานเปนกรรมการตรวจรับ 
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