
 

 
 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผล 

การจัดซ้ือจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  



ค าน า 
     รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 โรงพยาบาลพิชัย

จัดท าข้ึนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจา้งในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในข้อก าหนดการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ ( Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment ) 
ในส่วนของ MOIT ๓ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับ
ผู้บริหารได้รับทราบ 

 
 

                                                                               กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานพัสด)ุ 
                                                                                                      ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  



รายงานการวิเคราะหผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงพยาบาลพิชัย 

     โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปช่ันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ในปีงบประมาณต่อไป 

  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โรงพยาบาลพิชัย ด้วยเงินบ ารุงและเงินนอกงบประมาณอื่น  ๆ ของ
โรงพยาบาลพิชัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โรงพยาบาลพิชัย ด้วยเงินบ ารุงและเงินนอกงบประมาณอื่นๆ ของ โรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของโรงพยาบาลพิชัย 
ด้วยเงินบ ารุงและเงินนอกงบประมาฯอื่นๆของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ประเภท 
วัสดุ/โครงการ 

มูลค่าการจัดซือ้ 
วงเงินอนุมัต ิ วงเงินทีจ่ัดหา คงเหลือ เป็นไป

ตามแผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ประหยัด 

ยา ยาสมุนไพร ๒๑,๗๙๓,๓๓๖.๔๒ 21,764,163.06   ๒๙,๑๗๓.๓๖  - ๒๙,๑๗๓.๓๖ 
วัสดุการแพทย ์ 3,588,558.73 5,679,164.54 -2,090,605.81 

 
- - 

 
  



 
  

ประเภท 
วัสดุ/ 

โครงการ 

มูลค่าการจัดซือ้ 
 

วงเงินอนุมัติ 
 

วงเงินที่จัดหา 
 

คงเหลือ 
เป็นไป 
ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

 
ประหยัด 

วัสดุเภสัชกรรม ๔๖๘,๔๔๖.๐๐ ๕๓๑,๔๗๐.๐๐ -๖๓,๐๒๔.๐๐  - - 

วัสดุทันตกรรม 875,354.70 ๗๕๗,๖๔๘.๒๐ 117,706.50   117,706.50 

วัสดุวิทยาศาสตร ์
การแพทย ์

8,232,630.99 7,071,229.09 1,161,401.90   1,161,401.90 

วัสดุส านักงาน 960,000.00 ๑,๐๔๑,๖๓๒.๕๐ -81,632.50  - - 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 47,850.00 105,000.00 -57,150.00  - - 

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

500,000.00 1,019,652 -519,652.00  - - 

วัสดุไฟฟ้าวิทยุ 250,000.00 279,804.00 -29,804.00  - - 

วัสดุก่อสร้าง 277,025.00 449,046.60 -222,021.60  - - 

วัสดุการเกษตร 3,240.00 2,120.00 1,120.00  - 1,120.00 

วัสดุอื่นๆ 27,000.00 13,400.00 13,600.00  - ๑๓,๖๐๐.๐๐ 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 700,000.00 952,020.00 -252,020.00  - - 

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลงิ
และหล่อลื่น 

928,800.00 1,027,809.94 -99,009.94  - - 



 

ประเภท 
วัสดุ/ 

โครงการ 

มูลค่าการจัดซือ้ 
 

วงเงินอนุมัติ 
 

วงเงินที่จัดหา 
 

คงเหลือ 
เป็นไป 
ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

 
ประหยัด 

ค่าจ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

40,000.00 33,710.00 6,290.00  - ๖,๒๙๐.๐๐ 

ค่าจ้างซ่อมแซม
ยานพาหนะและขนส่ง 

300,000.00 432,690.91 -132,690.91  - - 

ค่าจ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

10,000.00 61,223.00 -51,223.00  - - 

ค่าจ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

15,000.00 1,390.00 13,610.00  - 13,610.00 

ค่าจ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์การแพทย์ 

281,800.00 468,150.00 -95,9550.00  - - 

ค่าจ้างซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 

150,000.00 507,742.49 -357,742.49  - - 

จ้างเหมาก าจัดปลวก 200,000.00 344,250.00 -144,250.00  - - 
จ้างเหมาบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

250,000.00 535,445.30 -285,445.30  - - 

จ้างเหมาขนย้ายขยะ 130,000.00 168,405.00 -38,405.00  - - 
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ ายา
ดับเพลิง 

50,000.00 30,000.00 20,000.00  - 20,000.00 

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

300,000.00 161,982.10 138,017.90  - 138,017.90 

ค่าเช่าบริการ
อินเตอร์เน็ต 

110,000.00 96,235.56 13,133.14  - 13,133.14 

จ้างเหมาตัดหญ้า 5,000.00 0 5,000.00  - 5,000.00 
จ้างเหมาตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า 

10,000.00 9,600.00 400.00  - 400.00 

จ้างเหมา Hosxp 26,125.00 26,125.00 0.00  - - 
จ้างเหมาบริการ
ท างาน 

99,600.00 116,717.81 17,117.81  - - 

จ้างเหมาค่าบริการ 
GPS 

40,000.00 36,701.00 3,299.00  - 3,299.00 

ค่าจ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

20,000.00 25,170.00 25,170.00  - - 

จ้างปรับพื้นที่บริเวร
ก่อสร้างประปาและ
บ่อบ าบัดน้ าเสีย 

300,000.00 151,600.00 148,400.00  - - 



 

     จากตารางพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โรงพยาบาลพิชัย ด้วยเงินบ ารุงและเงินนอกงบประมาณ
อื่นๆของโรงพยาบาล  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีจ านวนทั้งสิ้น ๓๓ ประเภท ซึ่งจ าแนกเป็นการจัดซื้อ
จ านวน ๑๒ ประเภท การจัดจ้าง จ านวน  ๑๙ ประเภท การจัดเช่าและบริการ จ านวน ๑ ประเภท 

      สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามแผนทัง้ ๓๓ ประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์ ยกเว้นวัสดุ/ครุภัณฑ์บาง
ประเภทที่ไมส่ามารถประหยัดงบประมาณได้เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องใช้จ าเป็นเร่งด่วนและเกี่ยวข้องกบัการ
รักษาและให้บริการ ประกอบการเกิดโรค โควิด ๒๐๑๙ ระบาด และเป็นวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ท าให้มี
การจัดซื้อจัดจ้างเกิดแผนที่ได้รับการอนมุัต ิ

 

  

ประเภท 
วัสดุ/ 

โครงการ 

มูลค่าการจัดซือ้ 
 

วงเงินอนุมัติ 
 

วงเงินที่จัดหา 
 

คงเหลือ 
เป็นไป 
ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

 
ประหยัด 

จ้างปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศและ
ระบายอากาศห้องทัน
ตกรรม 

87,000.00 87,000.00 0  - 0 

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
เกษตร 

10,000.00 2,990.00 7,010.00  - - 



*วิเคราะห์ความเสี่ยง 

จากรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่าการจัดซื้อจ้างเป็นไปตามแผนประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๔ ซึง่บางประเภทวัสดสุามารถควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ท าใหป้ระหยัดงบประมาณที่
ได้รับตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ส าหรบัความเสี่ยงที่ยังพบอยู่ คือ 

๑. กิจกรรม แผนการจัดซื้อวัสดุ 

- ความเสี่ยง จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างบางหน่วยบรกิารแจ้งความต้องการมาไม่ชัดเจน ไม่ละเอียด ไม่ครบถ้วน
ท าให้วัสดุบางรายการไม่ได้อยู่ในการพิจารณาการจัดซื้อไม่ได้อยู่ในแผนของปงีบประมาณ 

-การควบคุมท่ีมีอยู่ การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และปรบัปรุงแผนจัดซือ้จัดจ้างรายไตรมาส 

-การประเมิน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานวัสดุคลคลงั ณ สิ้นเดือน 

-ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ ผู้ด าเนินการปฏิบัติตามแผนจัดซือ้จัดจ้าง แต่มีบางรายการเกิดจากความต้องการเรง่ด่วน
และไม่ได้อยู่ในแผนจัดซื้อจัดจ้างท าให้ไมส่ามารถจัดซื้อจัดจา้งวัสดุรายการนั้นได้ 

-การปรับปรุง ปรับแผนใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณการใช้ทีม่าจากการใช้จรงิ ปรบัแผนด้วยการลดรายดารทีจ่ะ
จัดซื้อทบทวนปริมาณที่ใช้จริง ปรับแผนด้วยปริมาณการจากยอดการใช้ที่มาจากการเบิกจ่ายและความจ าเป็น
ในการใช้ 

๒. กิจกรรม การตรวจรับ 

- ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับขาดทักษะ ความพรอ้ม ในการตรวจรบัพสัดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในบาง
รายการ 
- การควบคุมท่ีมีอยู่ คณะกรรมการตรวจรบัต้องท าความเข้าใจในรายละเอียดของสญัญาและ 
คณะกรรมการตรวจรบัต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุว่าด้วยการตรวจรับอย่างเคร่งครัด 
-การประเมินผล ได้พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ถูกต้องและทันต่อการใช้งาน 
- ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ คณะกรรมการตรวจรับขาดทักษะ ความพร้อมในการตรวจรบัพัสดุ ครุภัณฑส์ิ่งก่อสร้าง
ในบางรายการ 
 

  



*วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณจากเงินบ ารุง  
ผลการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ ของโรงพยาบาลพิชัย ด้วยเงินบ ารุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ าแนกรายประเภทวัสดุ 

ประเภท 
วัสดุ/โครงการ 

มูลค่าการจัดซือ้ 
วงเงินอนุมัต ิ วงเงินทีจ่ัดหา คงเหลือ เป็นไป

ตามแผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ประหยัด 

ยา ยาสมุนไพร ๒๑,๗๙๓,๓๓๖.๔๒ 21,764,163.06   ๒๙,๑๗๓.๓๖  - ๒๙,๑๗๓.๓๖ 
วัสดุการแพทย ์ 3,588,558.73 5,679,164.54 -2,090,605.81 

 
- - 

วัสดุเภสัชกรรม ๔๖๘,๔๔๖.๐๐ ๕๓๑,๔๗๐.๐๐ -๖๓,๐๒๔.๐๐  - - 

วัสดุทันตกรรม 875,354.70 ๗๕๗,๖๔๘.๒๐ 117,706.50   117,706.50 

วัสดุ
วิทยาศาสตร ์
การแพทย ์

8,232,630.99 7,071,229.09 1,161,401.90   1,161,401.90 

วัสดุส านักงาน 960,000.00 ๑,๐๔๑,๖๓๒.๕๐ -81,632.50  - - 

วัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

47,850.00 105,000.00 -57,150.00  - - 

วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

500,000.00 1,019,652 -519,652.00  - - 

วัสดุไฟฟ้าวิทยุ 250,000.00 279,804.00 -29,804.00  - - 

วัสดุก่อสร้าง 277,025.00 449,046.60 -222,021.60  - - 

วัสดุการเกษตร 3,240.00 2,120.00 1,120.00  - 1,120.00 

วัสดุอื่นๆ 27,000.00 13,400.00 13,600.00  - ๑๓,๖๐๐.๐๐ 

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

700,000.00 952,020.00 -252,020.00  - - 

วัสดุน้ ามัน
เช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

928,800.00 1,027,809.94 -99,009.94  - - 

ค่าจ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

40,000.00 33,710.00 6,290.00  - ๖,๒๙๐.๐๐ 

ค่าจ้างซ่อมแซม
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

300,000.00 432,690.91 -132,690.91  - - 

ค่าจ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

10,000.00 61,223.00 -51,223.00  - - 

ค่าจ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

15,000.00 1,390.00 13,610.00  - 13,610.00 

ค่าจ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์การแพทย์ 

281,800.00 468,150.00 -95,9550.00  - - 



 

 

 

ค่าจ้างซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 

150,000.00 507,742.49 -357,742.49  - - 

จ้างเหมาก าจัด
ปลวก 

200,000.00 344,250.00 -144,250.00  - - 

จ้างเหมา
บ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

250,000.00 535,445.30 -285,445.30  - - 

จ้างเหมาขนย้าย
ขยะ 

130,000.00 168,405.00 -38,405.00  - - 

จ้างเหมาเปลี่ยน
น้ ายาดับเพลิง 

50,000.00 30,000.00 20,000.00  - 20,000.00 

จ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

300,000.00 161,982.10 138,017.90  - 138,017.90 

ค่าเช่าบริการ
อินเตอร์เน็ต 

110,000.00 96,235.56 13,133.14  - 13,133.14 

จ้างเหมาตัดหญ้า 5,000.00 0 5,000.00  - 5,000.00 

จ้างเหมาตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า 

10,000.00 9,600.00 400.00  - 400.00 

จ้างเหมา Hosxp 26,125.00 26,125.00 0.00  - - 

จ้างเหมาบริการ
ท างาน 

99,600.00 116,717.81 17,117.81  - - 

จ้างเหมา
ค่าบริการ GPS 

40,000.00 36,701.00 3,299.00  - 3,299.00 

ค่าจ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

20,000.00 25,170.00 25,170.00  - - 

จ้างปรับพื้นที่บริ
เวรก่อสร้างประปา
และบ่อบ าบัดน้ า
เสีย 

300,000.00 151,600.00 148,400.00  - - 

จ้างปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศและ
ระบายอากาศห้อง
ทันตกรรม 

87,000.00 87,000.00 0  - 0 

ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์เกษตร 

10,000.00 2,990.00 7,010.00  - - 



จากตารางพบว่าการประหยัดงบประมาณ ของโรงพยาบาลพิชัย ด้วยเงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างส่วนมากทุกประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์ สามารถด าเนินการไปตามแผนและประหยัดเงิน
จากวงเงินได้บางแผนงาน ยกเว้นวัสดุ/ครุภัณฑ์บางรายการที่มีความจ าเป็นต้องเรง่ใช้งานและมคีวามจ าเป็นต้อง
ใช้ในการบริการผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับการรักษาและให้บริการประกอบกับสถานการณ์ โควิด ๒๐๑๙ และเป็นวัสดุ
ที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานท าให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างเกินแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ 

*แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

โรงพยาบาลพิชัย มีแนวทางการปรบัปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี ้

๑. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้างให้แล้วเสรจ็ในไตรมาสสุดท้ายก่อนปีงบประมาณถัดไป 
๒. จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมความรู้เรื่องพระราชบัญญัติกาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   
    ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓. ด าเนินการเร่งรัดการเสนอความต้องการใช้พัสดุให้ทันก่อนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้างใน 
    ปีงบประมาณถัดไป 
๔. จัดให้มีทบทวนร่างขอบเขตงาน แบบรูปรายาการ หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะก่อนด าเนินการจัดซื้อ 
    จัดจ้าง 
๕. มีการก าหนดระยะเวลาการส่งมอบพสัดุใหเ้หมาะสม และเรง่รัดการจัดส่งพัสดจุากผู้ขายหรือผูร้ับจ้างให้แล้ว 
    เสรจ็ทันตามระยะเวลา 
๖. ด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยเครง่ครัด และจัดระบบการปรบัแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ง่าย 
    ต่อการปฏิบัติการ 
๗. การจัดหาวัสดุทีจ่ าเป็นต้องใช้อย่างเรง่ด่วนและรายงานความต้องการใช้ให้อยู่ในแผนการจัดซือ้จัดจ้าง 
 


