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ค ำน ำ 

 
 โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  
จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ด าเนินการโดยส่วนงานพัสดุ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity AndTransparency 
Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานจ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 
  โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยการผลการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลพิชัย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานและผู้สนใจและขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 
 

   โรงพยาบาลพิชัย 
                                                                 พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ของโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

...................................................... 
โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอตุรดติถ ์ได้จัดท ารายงานการวเิคราะห์ผลการจัดซื้อจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จาก
ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้งจากทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการจัดซื้อเพือ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินและคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ
วิเคราะหผ์ลการจดัซื้อจัดจา้งร้อยละของแผนงาน โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจดัจ้างท้ังนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต และเปน็ข้อมูลในการวางแผนจดัท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง
ในปีงบประมาณถัดไป  โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจดัจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงประมาณ ปัญหา
อุปสรรคข้อจ ากัดในการจดัซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ และแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพสัดุที่
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
๑.รายงานสรุปผลการจดัซื้อจัดจ้าง 

ในปีงบประมาณพ พ.ศ.๒๕๖๓ โรงพยาบาลพิชัย ได้ก าหนดการจัดซือ้จัดจ้าง ทั้งหมด  แผนงานโครงการจ านวน ๑,๓๗๖ ครั้ง
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานคดิเป็น ๑๐๐ % ได้รับจดัสรรงบประมาณแยกเป็น งบด าเนินการ 

๔,๓๔๕,๕๑๖.๐๐ บาทด าเนินการเบิกจ่ายจริง บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริง ๔,๒๒๗,๔๒๗.๖๖บาท 

ตารางที่ ๑-๓ จัดซื้อจัดจ้างตามรายหมวด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์ 
รายการ งบประมาณ จัดซื้อจริง ร้อยละ งบประมาณคงเหลือ 

บริโภค 703,690.00 ๖๒๙,๕๑๒.๐๐ - ๗๔,๑๗๘.๐๐ 
งานบ้านงานครัว 500,000.00 ๕๘๖,๙๕๗.๐๐ ๑๐๐ -  
ส านักงาน 1,003,603.00 ๙๙๘,๙๕๕.๕๐ - ๔,๖๔๗.๕๐ 
ไฟฟ้าวิทย ุ 290,000.00 ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ - 
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น ๘๑๗,๓๐๐.๐๐ ๘๑๗,๒๙๖.๙๑ ๙๙.๙๘ ๓.๐๙ 
คอมพิวเตอร์ ๘๒๓,๒๖๘.๐๐ ๘๒๓,๒๖๘.๐๐ ๑๐๐ - 
เกษตร - - -  
วัสดุก่อสร้าง ๑๒๖,๔๐๕.๐๐ ๑๒๖,๓๔๐.๒๕ ๙๗.๐ ๖๔.๗๕ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - -  
วัสดเุครื่องแต่งกาย ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๙๕๕.๐๐ ๙๗.๐๐ ๔๕.๐๐ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - -  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ๔๑,๒๕๐.๐๐ ๒,๑๐๐.๐๐ - ๓๙,๑๕๐.๐๐ 

 
  



๒ 

 
เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยาและวสัดุการแพทย์ 

รายการ งบประมาณ จัดซื้อจริง ร้อยละ งบประมาณคงเหลอื 

เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยาและวสัดุกาแพทย์ ๓,๓๖๕,๑๑๕.๗๐ ๓,๙๑๙,๒๘๖.๓๗ 100 - 
วัสดุเภสัชกรรม ๒๗๒,๘๙๐.๐๐ ๒๗๒,๘๙๐.๐๐ 100 - 
วัสดุเภสัชกรรม(ตึกผลิต) 718,500.00 ๑,๓๔๐,๖๐๐.๐๐ ๑๐๐ -622,100.00 
ยา ๑๗,๑๓๔,๑๔๙.๑๖ ๑๗,๘๔๓,๕๓๕.๙๔ ๑๐๐ -๗๐๙,๓๘๖.๗๘ 
ยาสมุนไพร 190,000.00 ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 100 - 
วัตถุดิบตึกผลิต 570,000.00 ๕๓๐,๗๕๐.๐๐ 95.00 39,250.00 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,963,835.74 ๖,๙๖๓,๘๓๕.๗๔ 100 - 
วัสดุทนัตกรรม 878,744.20 ๘๕๑,๙๖๘.๒๑ 95.00 267,759.99 

 

จากตารางที่ ๑-๓ การจดัซื้อจัดจา้งที่แยกเป็นรายหมวด เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจ านวน 

จ านวน แผนโครงการ และไมม่ีการจัดซื้อจดัจ้างด้วยวิธีคดัเลือก ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค ข้อมูลสรุปจากตารางพบว่าประมาณ
การจ่ายทั้งหมด ๓๐,๐๙๓,๒๓๔.๘๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๓๑,๙๑๒,๘๖๖.๒๖บาท  

  

 
จ้างซ่อม,จ้างเหมา,ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าเบีย้ประกันภัยรถ 

 

รายการ งบประมาณ จัดซื้อจริง งบประมาณคงเหลือ 
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๖,๘๕๐.๐๐ ๓,๑๕๐.๐๐ 
ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓๐๐,๐๐.๐๐ ๒๙๑,๙๖๒.๐๐ ๘,๐๓๘.๐๐ 
จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๕๕,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๓๕๐.๐๐ ๕,๖๕๐.๐๐ 
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย ์ ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑๖,๗๐๒.๓๕ -๖,๗๐๒.๓๕ 
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสถานที ่ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๓,๐๔๕.๐๐ ๖,๙๕๕.๐๐ 
จ้างเหมาก าจัดปลวก ๓๕๕,๐๐.๐๐ ๔๔๖,๗๕๐.๐๐ -๙๑,๗๕๐.๐๐ 
จ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๗,๗๕๐.๐๐ -๑๐๗,๗๕๐.๐๐ 
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ ายาดับเพลิง ๗๐,๕๐๐.๐๐ ๗๐,๕๐๐.๐๐ - 
ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 210,000.00 ๒๐๓,๐๘๖.๐๐ ๖,๙๑๔.๐๐ 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 160,000.00 96,477.84 63,522.16 
จ้างเหมาขนยา้ยขยะ 158,063.00 158,063.00 - 
จ้างเหมาตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๑๑.๓๗ ๑๔,๐๘๘.๖๓ 
จ้างเหมาบริการท างาน ๖๖,๔๐๐.๐๐ ๖๖,๔๐๐.๐๐  



๓ 

๑.๑ ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ าแนกตามวิธีจดัซื้อจัดจ้าง 

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจ าแนกตามวิธีการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการ) 

ร้อยละ 

๑.วิธีประกาศเชิญชวน โครงการ 0 

๒.วิธีการคดัเลือก โครงการ 0 

๓.วิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๓๗๖ ๑๐๐ 
รวม ๑,๓๗๖ ๑๐๐ 

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลพิชัย ไดด้ าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีทั้งหมด แผนงาน/โครงการจ านวนการจดัซื้อจัด
จ้าง ครั้ง พบว่าจ านวนการจัดซื้อจดัจ้างสูงที่สุดคือ วิธีการเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑,๓๗ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐% 

 

         ๑.๒ ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจดัซื้อจัดจา้งแล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ตารางที่ ๓ แสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซื้อจัดจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการ) 
ร้อยละ 

๑.วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 
๒.วิธีการคัดเลือก 0 0 
๓.วิธีเฉพาะเจาะจง ๓๑,๙๑๒,๘๖๖.๒๖ ๑๐๐ 

รวม ๓๑,๙๑๒,๘๖๖.๒๖ ๑๐๐ 
 

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
     ๒.๑ การจัดท าแผนในระยะเวลาที่จ ากัดผลที่มคีวามเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้อผดิพลาดไมค่รอบคลุมกับความต้องการของ
หน่วยงานท่ีแท้จริง 

    ๒.๒ ในการจัดท าแผนงาน/โครงการเสนอต่อผู้มีอ านาจอนมุัติใช้เวลาในการด าเนินการเป็นเวลาที่นานมาก อาจท าให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณไมเ่ป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดท าขึ้น 

    ๒.๓ หนังสือแจ้งจัดสรรระดับเขต/ระดับจังหวัด มีการแจ้งให้หน่วยงานท่ีล่าช้า มีการแจ้งให้หน่วยงานบริการทีไ่ม่ชัดเจน
และรายละเอียดไม่ชัดเจน มีการขอแบบเร่งด่วนแบบฟอร์มมีการปรบัเปลี่ยนบ่อยท าให้ การรายงานไมต่รงกับสิ่งท่ีต้องการ 

    ๒.๔ การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจา้งไม่ตรงกับจ านวนเงินท่ีแจ้งจัดสรรคือจัดท าแผนใช้เงินท้ังเดียวท้ังปีแต่เงินจัดสรรจัดสรรให้
เป็นรายงวด   
  



๔ 
๓.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 

                     ๓.๑ การยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเตมิและประกาศใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปญัหาการเรยีนรู้ และการท าความเข้าใจในรายละเอยีดของ พ.ร.บ. ท่ี
ซับซ้อน การตีความของระเบียบท าให้การปฏิบตัิงานตาม พ.ร.บ.ใหม่ด าเนินการ ล่าช้า 

                    ๓.๒ การแจ้งด าเนินการในเรื่องการจดัแผน และระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระช้ัน
ชิด อาจส่งผลใหเ้กิดความเสีย่งท่ีจะเกิดข้อผดิพลาดในการด าเนินล่าช้า 

                   ๓.๓ การแจ้งการจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ท าให้การจัดเตรยีมแผนงาน/โครงการ งบด าเนินการ เกิด
ความล่าช้าส่งผลให้การจัดซื้อจัดจา้งไม่ทันไตรมาสที่ ๑ 

                  ๓.๔ การจดัซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้เนื่องจากทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ใหเ้สนอแผนอนุมัติแผนการใช้เงินทั้งปีงบประมาณแต่จ านวนท่ีได้รับจดัสรรทางจังหวัดแบ่งการจัดสรรเงินเป็น ๒ งวด 
ท าให้การจัดซื้อจดัจ้างไมต่รงแผน 

                 ๓.๕ โรงพยาบาลพชัิยมีการปรับแผนการจัดซื้อจดัจ้างท าให้มีผลกับระยะเวลาในการจดัซื้อจัดหาพสัดุ 
                 ๓.๖ ความซับซ้อนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e –GP)ท าให้เกิดความลา่ช้า 

          ๔.ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 ผลการด าเนินงานจดัซื้อจัดจา้งทั้งหมด ๒๙ แผนงานโครงการ สามารถด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างเสร็จเรยีบร้อย ๑๐๐ % โดย
สามารถประหยัดงบประมาณได้จ านวน บาท นอกจากนี้โรงพยาบาลพิชัย มีการด าเนินการในเรื่องการประหยัดงบประมาณ
ภายในหน่วยงานด้วยดังนี้  
              ๔.๑ การด าเนินการค านึงถึงความประหยดั ความคุ้มค่า คุ้มทุน มีมาตรการประหยดัพลังงานในหน่วยงาน และลด
ค่าใช้จ่ายน้ ามันเช่ือเพลิง และใช้ทรัพยากรในหน่วยงานในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

             ๔.๒  มีการน้ ากระดาษ Recycle มาใช้ในการจัดท าเอกสารทั่วไปเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ 

             ๔.๓  หน่วยงานมีการสง่หนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ ให้ รพ.สต.ในสงักัดโรงพยาบาลพิชัย 
และส่งใหส้ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ริ้นรนเสนอผู้บรหิารเอง 

      ๕.แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจา้ง เพ่ือการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

            ๕.๑ วิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าหมวดการจัดซื้อจดัจา้งไหนมีความจ าเป็นใน
หน่วยงานและหมวดไหนที่ต้องด าเนินการแก้ไขแล้วน ามาวางแผนการจัดซื้อจดัจ้างในปีงบถัดไป 

            ๕.๒  จัดท าแผนการจดัซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมการใช้จ่ายจริงของหน่วยงาน 

            ๕.๓  การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ด าเนินการทันทีหลังจากไดร้ับหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 
เนื่องจากระยะเวลาในการตรวจสอบแผนในระดับจังหวัดใช้เวลานาน 

           ๕.๔ให้ด าเนินการจัดท าแผนเพื่อขออนุมัติตามจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรจะท าให้การจัดซื้อจัดจา้งตรงตามแผนท่ีวางไว้ 
           ๕.๕ การเพิ่มทักษะในการใช้งานระบบ e-GP เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการใช้งานลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.จดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 


