
   
 

รายงานผลการวิเคราะหผลการจัดซ้ือ/จัดจาง  

ตามแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

จัดทําโดย งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลพิชัย 

สังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ 

 

 



 

คํานํา 
 

      โรงพยาบาลพิชัย ไดจัดทํารายงานวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

จากขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีดําเนินการโดยสวนงานพัสดุ เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency 

Assessment : ITA) ท่ีกําหนดใหสวนราชการวิเคราะหงบประมาณภาพรวมของหนวยงานจําแนกตามวิธีการ

จัดซ้ือจัดจางท้ังนี้เพ่ือเปนการวิเคราะหความเสี่ยงในการทุจริตและเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติ

การจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณตอไป 

    โดยรายงานการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง ฉบับนี้ประกอบดวยการผลการวิเคราะห           

เชิงปริมาณ ปญหาอุปสรรค ขอจํากัดในการจัดซ้ือจัดจาง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลพิชัย  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานเลมนี้จะเปนประโยชน            

แกหนวยงานและผูสนใจและขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการ 

 

 

      โรงพยาบาลพิชัย 

                                                                            พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

                                     หนา 

 

รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง          ๑ 

การวิเคราะหความเสี่ยง           ๒ 

การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด ในการดําเนินงาน       ๔ 

การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ       ๔ 

แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ของโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

................................................... 

 

โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  จากขอมูลการจัดซ้ือจัดจางจากทุกแหลงงบประมาณ ทุกวิธีการจัดซ้ือเพ่ือใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ท่ีกําหนดใหสวนราชการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางรองละของ

แผนงาน โครงการท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอยในปงบประมาณ ๒๕๖๒ จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางท้ังนี้เพ่ือ

วิเคราะหความสุมเสี่ยงในการทุจริต และเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางใน

ปงบประมาณถัดไป 
 

โดยรายงานการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง ฉบับนี้ประกอบดวยผลวิเคราะหเชิงประมาณ ปญหา

อุปสรรคขอจํากัดในการจัดซ้ือจัดจาง การประหยัดงบประมาณ และแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

การจัดหาพัสดุมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

๑. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงพยาบาลพิชัย ไดกําหนดการจัดซ้ือจัดจาง ท้ังหมด ๒๒ แผนงาน

โครงการ จํานวน ๖๘๔ ครั้ง ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานคิดเปน ๑๐๐ % ไดรับ

จัดสรรงบประมาณแยกเปน งบดําเนินงาน ๓๖ ,๑๓๖ ,๓๓๑.๖๘ บาท  ดําเนินการเบิกจายจริง 

๓๕,๕๘๘,๐๓๕.๐๕ บาท งบลงทุน ๒,๗๘๑,๓๑๘.๖๔ บาท ดําเนินการเบิกจายจริง ๒,๕๑๑,๙๑๘.๖๔ บาท 
 

ตารางท่ี ๑-๔ จัดซ้ือจัดจางตามรายหมวด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

๑.วัสดุท่ัวไปและครุภัณฑ 

รายการ งบประมาณ จัดซ้ือจริง รอยละ งบประมาณ

คงเหลือ 

บริโภค ๖๐๕,๐๐๐.๐๐ ๖๐๔,๐๕๔.๐๐ ๙๙.๘๕ ๙๔๖.๐๐ 

งานบานงานครัว ๔๗๙,๗๓๐.๐๐ ๔๗๓,๖๖๑.๐๐ ๙๘.๗๔ ๖,๐๖๙.๐๐ 

สํานักงาน ๑,๐๒๙,๓๕๙.๐๐ ๑,๐๒๑,๘๗๖.๕๐ ๙๙.๒๘ ๗,๔๘๒.๕๐ 

ไฟฟาและวิทยุ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ ๓๐๗,๙๓๘.๐๐ ๙๙.๙๘ ๖๒.๐๐ 

เชื้อเพลิงและหลอลื่น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๒๖,๕๘๒.๓๐ ๙๔.๐๐ ๗๓,๔๑๗.๗๐ 

คอมพิวเตอร ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ ๖๗๙,๔๘๐.๐๐ ๙๙.๙๙ ๕๒๐.๐๐ 

เกษตร ๖,๐๐๐.๐๐ ๕,๑๕๒.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๔๘.๐๐ 

วัสดุกอสราง ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑๖๖,๗๐๐.๖๕ ๖๘.๓๒ ๗๗,๒๙๙.๓๕ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง - - - - 



-๒- 

 

รายการ งบประมาณ จัดซ้ือจริง รอยละ งบประมาณ

คงเหลือ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร - - - - 

เครื่องแตงกาย ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๒๐๐.๐๐ ๙๖.๐๐ ๘๐๐.๐๐ 

รวม ๔,๕๖๙,๐๘๙.๐๐ ๔,๔๐๑,๖๔๔.๔๕ ๙๖.๓๔ ๑๖๗,๔๔๔.๕๕ 

 

 

๒.จางซอม,จางเหมา,คาบริการอินเทอรเน็ต และคาเบ้ียประกันภัยรถ 

รายการ งบประมาณ จัดซ้ือจริง รอยละ คงเหลือ 

จางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร ๖๙,๔๐๐.๐๐ ๖๗,๕๙๐.๐๐ ๙๗.๓๙ ๑,๘๑๐.๐๐ 

ซอมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ๕๖๔,๐๐๐.๐๐ ๕๖๒,๖๙๙.๕๐ ๙๙.๗๗ ๑,๓๐๐.๕๐ 

จางซอมครุภัณฑการแพทย ๑๓๑,๖๓๐.๐๐ ๑๓๑,๕๘๘.๐๙ ๙๙.๙๗ ๔,๑๙๑.๐๐ 

จางเหมากําจัดปลวก ๒๓๐,๐๐๐ ๒๒,๙๐๐๐.๐๐ ๙๙.๕๗ ๑,๐๐๐.๐๐ 

จางเหมาบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๔,๙๕๐.๐๐ ๙๒.๔๘ ๑๕,๐๕๐.๐๐ 

จางเหมาซอมแซมอาคารสถานท่ี ๔๓๓,๐๖๐.๐๐ ๒๓๗,๙๑๐.๐๐ ๕๓.๗๐ ๒๐๕,๑๕๐.๐๐ 

จางเหมาขนขยะ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๕,๖๕๖.๐๐ ๙๑.๐๔ ๑๔,๓๔๔.๐๐ 

จางเหมาเปลี่ยนน้ํายาดบัเพลิง ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๕๐.๐๐ ๑๒.๕๐ ๒๖,๒๕๐.๐๐ 

คาบริการอินเตอรเน็ต ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๒,๗๒๙.๖๖ ๗๖.๓๖ ๔๗,๒๗๐.๓๔ 

ซอมครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ๖๔,๐๐๐.๐๐ ๖๓,๓๔๔.๐๐ ๙๙.๙๘ ๖๕๖.๐๐ 

จางเหมาเขียนแบบ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จางเหมาตัดเย็บเข็มขัดนิรภัย ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จางเหมาตัดตนไม ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จางเหมาปรับปรุงโปรแกรม ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๓,๐๐๐ 

บริการระบบติดตามยานพาหนะ ๑๔,๔๐๐.๐๐ ๑๔,๔๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๒,๑๗๒,๔๙๐.๐๐ ๑,๘๖๖,๖๑๗.๒๕ ๘๕.๙๒ ๓๐๕.๘๗๒.๗๕ 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

 

๓.เวชภัณฑท่ีมิใชยาและวัสดุการแพทย 

รายการ งบประมาณ จัดซ้ือจริง รอยละ งบประมาณ

คงเหลือ 

ยา ๑๗,๓๙๕,๔๒๓.๙๘ ๑๗,๓๙๕,๐๒๙.๕๒ ๙๙.๙๙ ๓๙๔.๔๖ 

เวชภัณฑท่ีมิใชยา,วัสดุการแพทย ๓,๖๓๔,๓๑๕.๐๐ ๓,๖๓๑,๓๗๓.๒๘ ๙๙.๙๒ ๒,๙๔๑.๗๒ 

วัสดุเวชกรรม ๓๓๖,๒๘๕.๐๐ ๓๓๖,๒๘๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

วัสดุวิทยาศาสตร ๘,๐๒๘,๗๒๘.๗๐ ๗,๙๕๗,๐๗๕.๕๕ ๙๙.๑๑ ๗๑,๖๕๓.๑๕ 

รวม ๒๙,๓๙๔,๗๕๒.๖๘ ๒๙,๓๑๙,๗๖๓.๓๕ ๙๙.๗๔ ๗๔,๙๘๙.๓๓ 

 

๔.งบลงทุน 

รายการ งบประมาณ จัดซ้ือจริง รอยละ งบประมาณ

คงเหลือ 

คาเสื่อม ๒,๗๘๑,๓๑๘.๖๔ ๒,๕๑๑,๙๑๘,๖๔ ๙๐.๓๑ ๒๙๔,๔๐๐.๐๐ 

 

 

จากตารางท่ี ๑-๔ การจัดซ้ือจัดจางท่ีแยกเปนรายหมวด เปนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง

จํานวน ๖๘๔ แผนงานโครงการ และไมมีการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีคัดเลือก ยกเวนคาสาธารณูปโภค ขอมูลสรุป

จากตารางพบวาประมาณการจายท้ังหมด ๓๘,๙๑๗,๖๕๐.๓๒ บาท ใชจายจริง ๓๘,๐๙๙,๙๔๓.๖๙ บาท  

ประหยัดงบประมาณ ๘๑๗,๗๐๖.๖๓ บาท 

 

       ๑.๑ รอยละของโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จําแนกตามวิธีการ

จัดซ้ือจัดจาง 

ตารางท่ี ๒ แสดงรอยละของจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางแระจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการ) 

รอยละ 

๑.วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ๐ โครงการ ๐ 

๒.วิธีการคัดเลือก ๐ โครงการ ๐ 

๓.วิธีเฉพาะเจาะจง ๖๘๔ โครงการ ๑๐๐ 

รวม ๖๘๔ โครงการ ๑๐๐ 

 

 

 



-๔- 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลพิชัย ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางม่ีท้ังหมด ๖๘๔ แผนงาน/

โครงการจํานวนการจัดซ้ือจัดจาง ๖๘๔ ครั้ง  พบวาจํานวนการจัดซ้ือจัดจางสูงท่ีสุดคือ วิธีการเฉพาะเจาะจง

จํานวน ๖๘๔ ครั้ง คิดเปน ๑๐๐% 

 

       ๑.๒ รอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

ตารางท่ี ๓ แสดงรอยละงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการ) 

รอยละ 

๑.วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ๐ โครงการ ๐ 

๒.วิธีการคัดเลือก ๐ โครงการ ๐ 

๓.วิธีเฉพาะเจาะจง ๖๘๔ โครงการ ๑๐๐ 

รวม ๖๘๔ โครงการ ๑๐๐ 

 

๒. การวิเคราะหความเส่ียง 

       ๒.๑  การจัดทําแผนในระยะเวลาท่ีจํากัดมีผลความเสี่ยงท่ีจะอาจจะเกิดขอผิดพลาดและไม

ครอบคลุมกับความตองการของหนวยงานท่ีแทจริง 

       ๒.๒  ในการจัดทําแผนงาน/โครงการเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติใชเวลาในการดําเนินการเปนเวลาท่ี

นานมาก อาจทําใหการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณท่ีจัดทําข้ึน 

      ๒.๓ หนังสือแจงจัดสรรระดับเขต/ระดับจังหวัด มีการแจงใหหนวยงานท่ีลาชา มีการแจงใหหนวย

บริการไมชัดเจนและรายละเอียดไมชัดเจน มีการขอแบบเรงดวนแบบฟอรมมีการปรับเปลี่ยนบอยทําให 

การรายงานไมตรงกับสิ่งท่ีตองการ 

           ๒.๔การจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจางไมตรงกับจํานวนเงินท่ีแจงจัดสรรคือจัดทําแผนใชเงินท้ังเดียวท้ังป 

แตเงินจัดสรรจัดสรรเปนรายงวด 

 ๓. การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินงาน 

      ๓.๑  การยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติม และ

ประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีปญหาการเรียนรู และการทําความเขาใจใน

รายละเอียดของ พ.ร.บ. ท่ีซับซอน  การตีความของระเบียบทําใหการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ใหมดําเนินการ

ลาชา 

 

 



-๕- 

 

       ๓.๒  การแจงดําเนินการในเรื่องการจัดแผน และระยะเวลาในการดําเนินงานใหจัดซ้ือจัดจาง

เรงดวน กระชั้นชิด  อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขอผิดพลาดในการดําเนินงานได 

      ๓.๓  การแจงการจัดสรรงบประมาณมีความลาชา ทําใหการจัดเตรียมจัดทําแผนงาน/ 

โครงการ งบดําเนินงาน เกิดความลาชาสงผลใหการจัดซ้ือจัดจางไมทันในไตรมาสท่ี ๑ 

      ๓.๔  การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวเนื่องจากทางสํานักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถใหเสนออนุมัติแผนการใชเงินท้ังปงบประมาณแตจํานวนท่ีไดรับจัดสรรทางจังหวัด 

แบงการจัดสรรเงินเปน ๒ งวด ทําใหการจัดซ้ือจัดจางไมตรงแผน 

       ๓.๕  โรงพยาบาลพิชัยมีการปรับแผนการจัดซ้ือจัดจางมีทําใหมีผลกับระยะเวลาในการจัดหาพัสดุ 

       ๓.๖  ความซับซอนของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-GP) ทําใหเกิดความลาชา       

   ๔. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

        ผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด  ๒๙  แผนงานโครงการ  สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

เสร็จเรียบรอยเฉลี่ย ๑๐๐% โดยสามารถประหยัดงบประมาณไดจํานวน ๘๑๗,๗๐๖.๖๓ บาท นอกจากนี้

โรงพยาบาลพิชัย  มีการดํ า เนินการในเรื่ องการประหยัดงบประมาณภายในหนวยงานดวยดั งนี้ 

        ๔.๑ การดําเนินการคํานึงถึงความประหยัด ความคุมคา คุมทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานใน

หนวยงาน และลดคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง และใชทรัพยากรในหนวยงานในการบริหารจัดการใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

       ๔.๒  มีการนํากระดาษ Recycle มาใชในการจัดทําเอกสารท่ัวไปเพ่ือเปนการประหยัด

งบประมาณ 

       ๔.๓  หนวยงานมีการสงหนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส ให รพ.สต.ในสังกัด

โรงพยาบาลพิชัย  และสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถริ้นเสนอผูบริหารเอง 

 

  ๕. แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือการพัฒนาในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       ๕.๑ วิเคราะหแผนการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาหมวดการจัดซ้ือจัดจาง 

ไหนมีความจําเปนในหนวยงานและหมวดไหนท่ีตองดําเนินการปรับแกไขแลวนํามาวางแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

ในปงบถัดไป 

      ๕.๒ จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางใหครอบคลุมการใชจายจริงของหนวยงาน 

      ๕.๓  การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ ใหดําเนินการทันทีหลังจากไดรับหนังสือแจง 

จัดสรรงบประมาณ เนื่องจากระยะเวลาในการตรวจสอบแผนในระดับจังหวัดใชเวลานาน 

 

 

 



-๖- 

 

       ๕.๔  ใหดําเนินการจัดทําแผนเพ่ือขออนุมัติตามจํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรรจะทําใหการจัดซ้ือ 

จัดจางตรงตามแผนท่ีวางไว 

       ๕.๔  การเพ่ิมทักษะในการใชงานในระบบ e-GP เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถในการใชงานลด

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


