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ค าน า 

 
      โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  
จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ด าเนินการโดยส่วนงานพัสดุ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity And Transparency 
Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานจ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 
    โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยการผลการวิเคราะห์           
เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลพิชัย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์            
แก่หน่วยงานและผู้สนใจและขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 
 

      โรงพยาบาลพิชัย 
                                                                            พฤศจิกายน ๒๕๖2 
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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการจัดซื้อเพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างร้องละของ
แผนงาน โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยในปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้เพ่ือ
วิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 

 

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลวิเคราะห์เชิงประมาณ ปัญหา
อุปสรรคข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ และแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การจัดหาพัสดุมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิชัย ได้ก าหนดการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 22 แผนงาน

โครงการ จ านวน 684 ครั้ง ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาร 2562 แผนงานคิดเป็น 100 % ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแยกเป็น งบด าเนินงาน 19,216,507.02 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 
10,868,399.98 บาท งบลงทุน 1,125,000 บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 3,261,218.64 บาท 

 

ตารางที่ 1-3 จัดซื้อจัดจ้างตามรายหมวด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

วัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์ 
รายการ งบประมาณ จัดซื้อจริง ร้อยละ งบประมาณคงเหลือ 

บริโภค 605,000 604,054 99.85 946 
งานบ้านงานครัว 479,730 473,661 98.74 6,069 
ส านักงาน 1,029,359 1,021,876.50 99.28 7,482.50 
ไฟฟ้าและวิทยุ 308,000 307,938 99.98 62 
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,200,000 1,126,582.30 94 73,417.70 
คอมพิวเตอร์ 680,000 679,480 99.99 520 
เกษตร 6,000 5,152 86 848 
วัสดุก่อสร้าง 244,000 166,700.65 68.32 77,299.35 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - - - 
วัสดุวิทยาศาสตร์ 8,028,728.70 118,000 1.46 7,910,728.70 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - - - 
เครื่องแต่งกาย 17,000 16,200 96 800 
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จ้างซ่อม,จ้างเหมา,ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าเบี้ยประกันภัยรถ 
รายการ งบประมาณ จัดซื้อจริง ร้อยละ งบประมาณคงเหลือ 

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 69,400 67,590  1,810 
ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 564,000 562,699.50  1,300.50 
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 131,630 131,588.09  4,191 
จ้างเหมาก าจัดปลวก 230,000 22,9000  1,000 
จ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 200,000 184,950  15,050 
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสถานที่ 443,060 237,910  205,150 
จ้างเหมาขนขยะ 160,000 145,656  14,344 
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ ายาดับเพลิง 30,000 3,750  26,250 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 200,000 152,729.66  47,270.34 
ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 64,000 63,344  656 
จ้างเหมาเขียนแบบ 12,000 12,000  - 
จ้างเหมาตัดเย็บเข็มขัดนิรภัย 20,000 20,000  - 
จ้างเหมาตัดต้นไม้ 14,000 14,000  - 
จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรม 30,000 27,000  3,000 
งบค่าเสื่อม 1,102,266.59 1,102,266.59  - 
บริการระบบติดตามยายพาหนะ 14,400.00 14,400.00  - 

 
 

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 
รายการ งบประมาณ จัดซื้อจริง ร้อยละ งบประมาณคงเหลือ 

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,634,315 3,631,373.28  2,941.72 
วัสดุเวชกรรม 336,285 336,285  - 
 

จากตารางที่ 1-3 การจัดซื้อจัดจ้างที่แยกเป็นรายหมวด เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ านวน 684 แผนงานโครงการ และไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค ข้อมูลสรุป
จากตารางพบว่าประมาณการจ่ายทั้งหมด 20,341,507 บาท ใช้จ่ายจริง 14,129,618.62 บาท  ประหยัด
งบประมาณ 8,404,136.81 บาท 
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       1.1 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการ) 
ร้อยละ 

1.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 โครงการ 0 
2.วิธีการคัดเลือก 0 โครงการ 0 
3.วิธีเฉพาะเจาะจง 684 โครงการ 100 

รวม 684 โครงการ 100 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี่ทั้งหมด 684 แผนงาน/

โครงการจ านวนการจัดซื้อจัดจ้าง 684 ครั้ง  พบว่าจ านวนการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีการเฉพาะเจาะจง
จ านวน 684 ครั้ง คิดเป็น 100% 

 
       1.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการ) 

ร้อยละ 

1.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 โครงการ 0 
2.วิธีการคัดเลือก 0 โครงการ 0 
3.วิธีเฉพาะเจาะจง 10,868,399.98 100 

รวม 10,868,399.98 100 
 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
       ๒.๑  การจัดท าแผนในระยะเวลาที่จ ากัดมีผลความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดและไม่
ครอบคลุมกับความต้องการของหน่วยงานที่แท้จริง 
       ๒.๒  ในการจัดท าแผนงาน/โครงการเสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติใช้เวลาในการด าเนินการเป็นเวลาที่
นานมาก อาจท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดท าข้ึน 
      ๒.๓ หนังสือแจ้งจัดสรรระดับเขต/ระดับจังหวัด มีการแจ้งให้หน่วยงานที่ล่าช้า มีการแจ้งให้หน่วย
บริการไม่ชัดเจนและรายละเอียดไม่ชัดเจน มีการขอแบบเร่งด่วนแบบฟอร์มมีการปรับเปลี่ยนบ่อยท าให้ 
การรายงานไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ 
           ๒.๔การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับจ านวนเงินที่แจ้งจัดสรรคือจัดท าแผนใช้เงินทั้งเดียวทั้งปี 
แต่เงินจัดสรรจัดสรรเป็นรายงวด 
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 ๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 
      ๓.๑  การยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และแก้ไขเพ่ิมเติม และ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 มีปัญหาการเรียนรู้ และการท าความเข้าใจใน
รายละเอียดของ พ.ร.บ. ที่ซับซ้อน  การตีความของระเบียบท าให้การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ใหม่ด าเนินการ
ล่าช้า 
       3.2  การแจ้งด าเนินการในเรื่องการจัดแผน และระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้าง
เร่งด่วน กระชั้นชิด  อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 
      ๓.3  การแจ้งการจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ท าให้การจัดเตรียมจัดท าแผนงาน/ 
โครงการ งบด าเนินงาน เกิดความล่าช้าส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันในไตรมาสที่ ๑ 
      ๓.4  การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้เนื่องจากทางส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เสนออนุมัติแผนการใช้เงินทั้งปีงบประมาณแต่จ านวนที่ได้รับจัดสรรทางจังหวัด 
แบ่งการจัดสรรเงินเป็น ๒ งวด ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงแผน 
       3.5  โรงพยาบาลพิชัยมีการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีท าให้มีผลกับระยะเวลาในการจัดหาพัสดุ 
       3.6  ความซับซ้อนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ท าให้เกิดความล่าช้า       
   ๔. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
        ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  ๒9  แผนงานโครงการ  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เสร็จเรียบร้อยเฉลี่ย 100% โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จ านวน 8,401,136.81 บาท นอกจากนี้
โรงพยาบาลพิชัย  มีการด า เนินการในเรื่ องการประหยัดงบประมาณภายในหน่วยงานด้วยดั งนี้  
        ๔.๑ การด าเนินการค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า คุ้มทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานใน
หน่วยงาน และลดค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง และใช้ทรัพยากรในหน่วยงานในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
       ๔.๒  มีการน ากระดาษ Recycle มาใช้ในการจัดท าเอกสารทั่วไปเพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณ 
       4.3  หน่วยงานมีการส่งหนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ ให้ รพ.สต.ในสังกัด
โรงพยาบาลพิชัย  และส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ริ้นเสนอผู้บริหารเอง 
 
  ๕. แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       ๕.๑ วิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖62 ว่าหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไหนมีความจ าเป็นในหน่วยงานและหมวดไหนที่ต้องด าเนินการปรับแก้ไขแล้วน ามาวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในปีงบถัดไป 
      ๕.๒ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมการใช้จ่ายจริงของหน่วยงาน 
      ๕.๓  การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ด าเนินการทันทีหลังจากได้รับหนังสือแจ้ง 
จัดสรรงบประมาณ เนื่องจากระยะเวลาในการตรวจสอบแผนในระดับจังหวัดใช้เวลานาน 
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       ๕.๔  ให้ด าเนินการจัดท าแผนเพื่อขออนุมัติตามจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรจะท าให้การจัดซื้อ 
จัดจ้างตรงตามแผนที่วางไว้ 
       ๕.๔  การเพ่ิมทักษะในการใช้งานในระบบ e-GP เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการใช้งานลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
 

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