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คํานํา 

 โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จากขอมูลการจัดซ้ือจัดจางทุกแหลงงบประมาณ ทุกวิธีการ ท่ีดําเนินการโดยงานพัสดุ โรงพยาบาล เวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ท่ีกําหนดใหสวนราชการ วิเคราะหรอยละของจํานวนโครงการ ท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกจามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง และรอยละของจํานวนงบประมาณ ท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ท้ังนี้เพ่ือเปนการวิเคราะหความเสี่ยง

ในการทุจริตคอรัปชั่น และเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณตอไป 

 โดยรายงานการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ 2562 เปนการวิเคราะหงบประมาณในภาพรวมของ

หนวยงานโรงพยาบาล เวียงแกน ซ่ึงรายงานฉบับนี้ประกอบดวยผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ ปญหาอุปสรรค ขอจํากัดใน

การจัดซ้ือจัดจาง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  

 

       กลุมบริหารงานท่ัวไปโรงพยาบาลเวียงแกน 

        19 พฤศจิกายน 2562 
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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

1.ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  โรงพยาบาลเวียงแกนมีแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางจํานวน 12 โครงการ เปน
จํานวนเงินท้ังสิ้น 6,058,820.13 บาท (-หกลานหาหม่ืนแปดพันแปดรอยยี่สิบบาทสิบสามสตางค-) และโรงพยาบาล
เวียงแกน ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามโครงการดังกลาว และขอรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ลําดับ

ท่ี 
แผนงาน วิธีการจัดซ้ือ

จัดจาง 
งบประมาณท่ี
ไดรับ (บาท) 

งบประมาณท่ีใช
จริง (บาท) 

งบประมาณท่ี
ประหยัดได 

(บาท) 

การ
ดําเนินการ 

1 เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 
300 กิโลวัตต 

E-bidding 1,700,000.00  1,453,300.00  246,700.00  เบิกจายแลว 

2 รถเข็นชนิดนอน เฉพาะเจาะจง 20,000.00 20,000.00  - เบิกจายแลว 

3 เครื่องพนหมอกควัน เฉพาะเจาะจง 59,000.00 59,000.00  - เบิกจายแลว 

4 เครื่องดูดเสมหะ เฉพาะเจาะจง 6,000.00 11,000.00  5,000.00  

ตรวจรับแลว 

5 เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกใน
ครรภ 

เฉพาะเจาะจง 25,000.00 25,000.00  - 

ตรวจรับแลว 

6 เครื่องขูดหินปูน พรอมตู
และถัง 

เฉพาะเจาะจง 52,000.00 52,000.00  - เบิกจายแลว 

7 ปรับปรุงหลังคาอาคาร
สงเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเวียงแกน 

เฉพาะเจาะจง 500,000.00 393,000.00  107,000.00  เบิกจายแลว 

8 เตียงคลอดปรับระดับดวย
ไฟฟา 

เฉพาะเจาะจง 103,820.13 280,000.00  176,179.87  ทําสัญญาแลว 

 
 
 
 
 
 



2  
 

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน วิธีการจัดซ้ือ
จัดจาง 

งบประมาณท่ี
ไดรับ (บาท) 

งบประมาณท่ีใช
จริง (บาท) 

งบประมาณท่ี
ประหยัดได 

(บาท) 

การ
ดําเนินการ 

9 เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรีย
ดวยไอน้ําระบบอัตโนมัติ
ขนาดไมนอยกวา700 ลิตร
(Pre-Post Vac)หองนึ่ง
ทรงกระบอก ชนิด 1 ประต ู

E-bidding 840,000.00 837,000.00  3,000.00  ทําสัญญาแลว 

10 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ
พรอมระบบประมวลผล
ขนาดกระดาษบันทึกแบบ
ThermalไมนอยกวาA4 

E-bidding 120,000.00 120,000.00  - เบิกจายแลว 

11 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี.
ขับเคลื่อน 4 ลอ (รพ.สต.
ปอ) 

E-bidding 1,133,000.00 1,129,000.00   4,000.00  ตรวจรับแลว 

12 ประกวดราคาจางจางเหมา
ติดตั้งระบบบริการทาง
การแพทย จํานวน 1 ระบบ
ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

E-bidding 1,500,000.00  1,500,000.00  - เบิกจายแลว 

      6,058,820.13  5,879,300.00   179,520.13    
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2. จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
 รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จากตารางดังกลาว
ขางตน โรงพยาบาลเวียงแกน มีจํานวนโครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางจํานวน 12 โครงการ  พบวาใชวิธีการจัดซ้ือจัดจางแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67  และวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-bidding) จํานวน 4 
โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 รายละเอียดดังนี้ 
 

จํานวน

โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-

bidding) 

12 8 4 

100 % 66.67% 33.33% 

 
 
 

66.67%

33.33%

แผนภูมิแสดงรอยละของวธิีการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 
2562

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-bidding)  
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3. งบประมาณจําแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจาง 
 รอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ 2562 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

พบวางบประมาณจํานวนเงินท้ังสิ้น 6,058,820.13 บาท (-หกลานหาหม่ืนแปดพันแปดรอยยี่สิบบาทสิบสามสตางค-) 

งบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-bidding)มีจํานวนสูงสุด คือ 5,173,000.00 

บาท คิดเปนรอยละ 85.38  รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง เปนจํานวนเงิน    885,820.13 บาท  คิดเปนรอยละ 

14.62  

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-

bidding) 

6,058,820.13 885,820.13 5,173,000.00 

100 % 14.62% 85.38% 

 

 

14.62%

85.38%

แผนภูมิแสดงรอยละจํานวนงบประมาณแยกตามวธิีการจัดซ้ือจัดจาง 
ป 2562

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-bidding)  
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ดานบริหารงานท่ัวไป 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 256 2 กลุมงานบริหารงานท่ัวไป ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ ซอมบํารุง

ปงบประมาณ 2562 จําแนกรายการพัสดุท้ังสิ้น 7 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจาง แผนจัดซ้ือปงบ 62 อัตราการใชในปงบ 62 คิดเปนรอยละ 

วัสดุสํานักงาน 964,667.50 778,210.76 80.67 

น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 600,000 587,072.10 97.85 

วัสดุงานบานงานครัว 982,021.50 962,995 85.07 

วัสดุกอสราง 100,000 453,051 453.05 

วัสดุคอมพิวเตอร 0 545,620  

ซอมยานพาหนะและอ่ืนๆ 725,000 734,606.50 101.33 

จางเหมาบริการ 80,000 218,886 273.61 

รวม 3,601,689 4,280,441.36  

 

เวชภัณฑมิใชยาดานการแพทย 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
1.1 จัดซ้ือ 
     มีการจัดทําแผนจัดซ้ือเวชภัณฑท่ีมิใชยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย รวมท้ังสิ้น 108 รายการ 
มูลคา 2,382,236.00 บาท โดยแบงเปนจัดซ้ือรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 1 รายการ มูลคา 
10,800 บาท และนอกบญัชีนวัตกรรมไทย จํานวน 107 รายการ มูลคา 2,371,436.00 บาท ไดมีการ
ดําเนินการจัดซ้ือและสรุปผลท้ังในรอบเดือนและรอบไตรมาส ผลปรากฏวาในรอบป 2562 มีการจัดซ้ือตามแผน
จํานวน 27 รายการ จัดซ้ือต่ํากวาแผนจําวน 36 รายการ และจัดซ้ือเกินแผนจํานวน 45 รายการ มูลคาการ
จัดซ้ือท้ังปต่ํากวาแผนรวมท้ังสิ้น 168,618.00 บาท โดยการดําเนินการจัดซ้ือจะใชวิธีการจัดซ้ือจัดจางแบบ
เฉพาะเจาะจง การสืบราคารวมระดับจังหวัดและการสอบราคาตอเนื่องสัญญามาจากปงบประมาณกอนหนา  ซ่ึง
สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณนี้ 
1.2 จางเหมาตรวจวิเคราะห 
     ในปงบ 2562 ไดจัดทําแผนจางเหมาจายตรวจวิเคราะหจํานวน 40 รายการ มูลคา 370,000 บาท ซ่ึงได
ดําเนินการจางเหมาจายตรวจวิเคราะหและคาบริการโลหิตท้ังสิ้น มูลคา 413,635 บาท ซ่ึงสูงกวาแผนท่ีตั้งไว 
43,635 บาท  โดยการจางเหมาตรวจวิเคราะหจะใชวิธีแบบเฉพาะเจาะจงและใชบริการหนวยงานของภาครัฐ
และเอกชนท่ีมีในพ้ืนท่ีเปนหลัก 
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วัสดุทันตกรรม 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

แผนจัดซ้ืองบประมาณปงบ 2562 ไดรับอนุมัติ 608,088.91 บาท 

จัดซ้ือจริง 612,035.92 บาท โดยแบงเปน 

- จัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง 292,402.66 บาท 

- จัดซ้ือรวม 319,633.26 บาท 

- จัดซ้ือรวมคิดเปนรอยละ 52.25 

พบวาจัดซ้ือสูงกวาแผนจัดซ้ือ 3,947.01 บาท คิดเปนรอยละ 0.64 เนื่องจาก 

1. ปริมาณและจํานวนงานในการบริการผูปวยมีเพ่ิมข้ึน และมีการเพ่ิมชองทางการเขารับบริการมากข้ึน ในการ

ออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีหางไกล และโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล 

2. มีการใชวัสดุทางทันตกรรมท่ีทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหการรักษาแกผูปวยมากข้ึน 

 

เวชภัณฑยา 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

แผนจัดซ้ือปงบ 2562 ไดรับอนุมัติ 7,422,586.74 บาท 

จัดซ้ือจริง 6,732,427.37 บาท โดยแบงเปน  

- จัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง 4,107,517.59 บาท 
- จัดซ้ือรวม 2,624,909.78 บาท 

พบวาซ้ือต่ํากวาแผนจัดซ้ือ  690,159.37  บาท คิดเปน 9.30% เนื่องจากไดมีการจัดซ้ือรวมมากข้ึนกวาปท่ี

ผานมาท่ีมีการจัดซ้ือรวมอยูท่ี 33.89%  
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1. การวิเคราะหความเส่ียง 

ตารางการวิเคราะหความเส่ียงของการจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ 2562 

 

ประเด็นความเส่ียง โอกาสเกิด 

(1-5) 

ระดับของ

ผลกระทบ(1-5) 

การประเมินความเส่ียง ลําดับ

ความ

เส่ียง 

1. ไมมีการสํารวจความตองการจริง

จากหนวยงานยอย 

1 4 4 

ความเสี่ยงระดับต่ํามาก 

6 

2. ไมมีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัด

จาง 

1 5 5 

ความเสี่ยงระดับต่ํา 

5 

3. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตาม

แผนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน

ยอย 

4 5 20 

ความเสี่ยงระดับสูง 

1 

4. จัดซ้ือจัดจางโดยไมผานงานแผน 2 5 10 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

3 

5. จัดซ้ือจัดจางกอนไดรับการอนุมัติ

จากผูมีอํานาจ 

2 5 10 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

3 

6. การจัดซ้ือลาชา 4 5 20 

ความเสี่ยงระดับสูง 

1 

7. การจัดทําชุดอนุมัติลาชา 4 5 20 

ความเสี่ยงระดับสูง 

1 

8. บุคลากรท่ีเปนคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุขาดความรู ความเขาใจ ความ

ชํานาญในการตรวจรับพัสดุ 

3 4 12 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

2 

9. ไมมีการลงทะเบียนคุมครุภัณฑ 2 4 8 

ความเสี่ยงระดับต่ํา 

4 

10. พ้ืนท่ีในการจัดเก็บพัสดุไม

เพียงพอ 

2 4 8 

ความเสี่ยงระดับต่ํา 

4 

11. พัสดุท่ีชํารุด เสื่อมสภาพไมสงคืน

เพ่ือนํามาจําหนาย 

2 4 8 

ความเสี่ยงระดับต่ํา 

4 
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วิเคราะหระดับความเส่ียงโดยใหคะแนนตามเกณฑดังนี้ 

1. ความเสี่ยงระดับต่ํามาก  คะแนน  1 – 4 

2. ความเสี่ยงระดับต่ํา   คะแนน  5 – 8 

3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง  คะแนน  9 – 14 

4. ความเสี่ยงระดับสูง   คะแนน  15 – 20 

5. ความเสี่ยงระดับสูงมาก  คะแนน  21 – 25 

 

2. การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 

 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง พบความสี่ยงสูงมาจากการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจางของ

หนวยงานยอย การจัดซ้ือลาชา เนื่องจากปญหาสภาพคลองทางดานการเงิน ทําใหเกิดระยะเวลาในการชําระหนี้นานข้ึน 

สงผลใหเกิดปญหาในการจัดซ้ือรอบตอไป การจัดทําชุดอนุมัติลาชา ในบางหนวยงาน และยังทําชุดอนุมัติท่ียังไมเปน

ปจจุบัน  

 

3. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 1. ผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางงบคาเสื่อมจํานวน 12 รายการ สามารถดําเนินการประหยัดงบประมาณได 

179,520.13 ( หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันหารอยยี่สิบบาทสิบสามสตางค )  

 2. จัดทําแผนประมาณการรับจายเงินบํารุงใหรัดกุมและมีการประเมินแผนรายรับ-รายจายเงินบํารุงทุกไตรมาส  

 3. การจัดซ้ือรวม/สืบราคารวม  

 4. การจัดซ้ือจัดจางตามแผน  

 5. กําหนดมาตรการการประหยัดใหเจาหนาท่ีทุกหนวยงานปฏิบัติตาม  
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4. แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง ใน

ปงบประมาณ 2563 

 

ประเด็นความเส่ียง แนวทางการปรับปรุง 

1. ไมมีการสํารวจความตองการจริงจากหนวยงานยอย ดําเนินการสํารวจความตองการท่ีแทจริง กอนดําเนินการจัดทํา

แผนจัดซ้ือจัดจางประจําป 

2. ไมมีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจางประจําป แลวสงตอใหงานแผน 

3. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง

ของหนวยงานยอย 

หากไมมีแผนการใชเงินจะตองไมอนุมัติในหลักการใหพัสดุ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางให หรือหากมีความจําเปนตองอนุมัติ

นอกแผนใหคํานึงถึงประโยชนสวนรวมท่ีมีความจําเปนเทานั้น 

4. จัดซ้ือจัดจางโดยไมผานงานแผน แจงใหทุกหนวยงาน ใหนําบันทึกขอความเสนองานแผนกอน 

ให ผอก.ลงนามในบันทึกขอความ 

5. จัดซ้ือจัดจางกอนไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ แจงงานพัสดุ ใหปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว ยกเวนกรณี

เรงดวน หากเปนกรณีเรงดวนใหแจงหัวหนาพัสดุใหรับทราบ

กอนทุกครั้ง 

6. การจัดซ้ือลาชา เรียงลําดับความสําคัญในการจัดซ้ือ เพ่ือใหทันตอความ

ตองการของหนวยงาน 

7. การจัดทําชุดอนุมัติลาชา แจงทุกหนวยงานจัดทําชุดอนุมัติใหเปนปจจุบัน 

8. บุคลากรท่ีเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาด

ความรู ความเขาใจ ความชํานาญในการตรวจรับพัสดุ 

ใหความรูเรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติใหผูบริหาร และเจาหนาท่ี

ทราบถึงข้ันตอนการทํางานและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

9. ไมมีการลงทะเบียนคุมครุภัณฑ แจงงานพัสดุดําเนินการลงทะเบียนคุมครุภัณฑทุกรายการ 

10. พ้ืนท่ีในการจัดเก็บพัสดุไมเพียงพอ มีแผนเตรียมขยายท่ีจัดเก็บพัสดุ 

11. พัสดุท่ีชํารุด เสื่อมสภาพไมสงคืนเพ่ือนํามา

จําหนาย 

แจงทุกหนวยงานท่ีมีพัสดุท่ีชํารุด เสื่อมสภาพ ใหแจงซอมกับ

ชาง หากชางดําเนินการซอมไมได ใหเขียนบันทึกขอซ้ือใหม

เพ่ือทดแทนของเดิม 

 

 

 


