
 

 

 

 

 
 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 

ในรอบปงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลเวียงแกน 

อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 



คํานํา 

 โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จากขอมูลการจัดซ้ือจัดจางทุกแหลงงบประมาณ ทุกวิธีการ ท่ีดําเนินการโดยงานพัสดุ โรงพยาบาล เวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ท่ีกําหนดใหสวนราชการ วิเคราะหรอยละของจํานวนโครงการ ท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกจามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง และรอยละของจํานวนงบประมาณ ท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ท้ังนี้เพ่ือเปนการวิเคราะหความเสี่ยง

ในการทุจริตคอรัปชั่น และเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณตอไป 

 โดยรายงานการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ 2563 เปนการวิเคราะหงบประมาณในภาพรวมของ

หนวยงานโรงพยาบาล เวียงแกน ซ่ึงรายงานฉบับนี้ประกอบดวยผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ ปญหาอุปสรรค ขอจํากัดใน

การจัดซ้ือจัดจาง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  

 

       กลุมบริหารงานท่ัวไปโรงพยาบาลเวียงแกน 

        16 พฤศจิกายน 2563 
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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1.ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2563  โรงพยาบาลเวียงแกนมีแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางจํานวน 7 โครงการ เปน
จํานวนเงินท้ังสิ้น 3,030,200บาท (-สามลานสามหม่ืนสองรอยบาท-) และโรงพยาบาลเวียงแกน ไดดําเนินการจัดซ้ือจัด
จางตามโครงการดังกลาว และขอรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ลําดับ

ท่ี 
แผนงาน วิธีการจัดซ้ือ

จัดจาง 
งบประมาณท่ี
ไดรับ (บาท) 

งบประมาณท่ีใช
จริง (บาท) 

งบประมาณท่ี
ประหยัดได 

(บาท) 

การ
ดําเนินการ 

1 ซอมแซมยูนิตทําฟน โดย

การเปลี่ยนหัวกรอฟน 

เฉพาะเจาะจง 120,000.00 120,000.00  -  เบิกจายแลว 

2 เครื่องปนเม็ดเลือดแดง

อัดแนน 

เฉพาะเจาะจง 80,000.00 80,000.00  - เบิกจายแลว 

3 เตียงผูปวยชนิดสามไก

ราวปกนกพรอมเบาะ

และเสาน้ําเกลือ 

เฉพาะเจาะจง 84,802.51 

และสมทบดวย

เงินบํารุง 

14,197.49 

87,750.00  11,250.00 ตรวจรับแลว 

4 เครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวน แบบติดผนัง 

(ระบบ Inverter) ขนาด 

24000 บีทียู 

เฉพาะเจาะจง 109,200.00 107.535.00  1,665.00  เบิกจายแลว 
 
 
 

 
5 ปรับปรุงอาคาร

กายภาพบําบัด 

เฉพาะเจาะจง 412,000.00 412,000.00  - 

ตรวจรับแลว 
6 เครื่องเอกซเรยท่ัวไป

ขนาดไมนอยกวา 500 
mA. แบบแขวนเพดาน 

E-Bidding 1,750,000.00 1,744,555.00  5,445.00 ตรวจรับแลว 

7 ยูนิตทําฟน เฉพาะเจาะจง 460,000.00 460,000.00  - ตรวจรับแลว 

รวมเงิน 3,030,200.00 
 

2,904,305.00 18,360.00  



2  
 
2. จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
 รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จากตารางดังกลาว
ขางตน โรงพยาบาลเวียงแกน มีจํานวนโครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางจํานวน 7 โครงการ  พบวาใชวิธีการจัดซ้ือจัดจางแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71  และวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-bidding) จํานวน 1 
โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29 รายละเอียดดังนี้ 
 

จํานวน

โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-

bidding) 

7 6 1 

100 % 85.71 % 14.29 % 
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3. งบประมาณจําแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจาง 
 รอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ 2563 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

พบวางบประมาณจํานวนเงินท้ังสิ้น 2,904,305.00 บาท (-สองลานเกาแสนสี่พันสามรอยหาบาทถวน-) งบประมาณท่ี

ใชในการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-bidding) มีจํานวนสูงสุด คือ 1,744,555.00 บาท คิด

เปนรอยละ 85.38  รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง เปนจํานวนเงิน    1,159,750.00 บาท  คิดเปนรอยละ 14.62  

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-

bidding) 

2,904,305.00 1,159,750.00 1,744,555.00 

100 % 14.62% 85.38% 
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ดานบริหารงานท่ัวไป 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 256 3 กลุมงานบริหารงานท่ัวไป ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ ซอมบํารุง

ปงบประมาณ 2563 จําแนกรายการพัสดุท้ังสิ้น 7 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจาง แผนจัดซ้ือปงบ 62 อัตราการใชในปงบ 62 คิดเปนรอยละ 

วัสดุสํานักงาน 514,739 313,016 61 

น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 600,000 438,007 73 

วัสดุงานบานงานครัว 960,000 920,340 96 

วัสดุกอสราง 80,000 77,174 96.47 

วัสดุคอมพิวเตอร 450,000 430,312 96 

ซอมยานพาหนะและอ่ืนๆ                 300,000 279,488 93.16 

จางเหมาบริการ 300,000 286,612 95.53 

รวม 3,204,739 2,744,949 86 

 

วัสดุสํานักงาน น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุงานบานงานครัว วัสดุกอสราง วัสดุคอมพิวเตอร งานซอม

ยานพาหนะและอ่ืนๆ จางเหมาะบริการ ไดจัดทําแผนจัดซ้ือ 3,204,739 โดยอัตราการใช 2,744,949 คิดเปนรอยละ 

86 ของแผนท่ีตั้งไว ประหยัดงบประมาณไป 459,790 บาท 

 

เวชภัณฑมิใชยาดานการแพทย 

1. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

แผนจัดซ้ือป 2563 ไดรับอนุมัติ 2,168,501 บาท 

- จัดซ้ือจริง 2,266,463.70บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง 1,759,233.90 บาท + ซ้ือรวม 507,229.80 บาท) 

พบวาซ้ือสูงกวาแผนแผนฯ เนื่องจาก 

1.1 มีสถานการณโควิด19 ซ่ึงทําให วัสดุการแพทยบางรายการมีราคาสูงข้ึนเกินกวาปกติ เชน ถุงมือสําหรับ

ตรวจโรค ผาปดจมูกแบบใชแลวท้ิง (mask disposable) ผาปดจมูกแบบปองกันเชื้อโรค (N95)เปนตน 

1.2  มีความจําเปนท่ีตองจัดซ้ืออุปกรณปองกัน เพ่ือรองรับสถานการณ โควิด19 
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วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

1. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

1.1 จัดซ้ือ 

     มีการจัดทําแผนจัดซ้ือเวชภัณฑท่ีมิใชยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย รวมท้ังสิ้น 69 รายการ มูลคา 

2,400,532.50 บาท โดยแบงเปนจัดซ้ือรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 9 รายการ มูลคา 13,380 

บาท และนอกบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 60 รายการ มูลคา 2,387,152.50 บาท ไดมีการดําเนินการจัดซ้ือ

และสรุปผลท้ังในรอบเดือนและรอบไตรมาส ผลปรากฏวาในรอบป 2563 มีการจัดซ้ือตามแผนจํานวน 25 

รายการ จัดซ้ือต่ํากวาแผนจําวน 38 รายการ และจัดซ้ือเกินแผนจํานวน 45 รายการ มูลคาการจัดซ้ือท้ังปต่ํา

กวาแผนรวมท้ังสิ้น 366,894.25 บาท โดยการดําเนินการจัดซ้ือจะใชวิธีการจัดซ้ือจัดจางแบบเฉพาะเจาะจง 

และการสืบราคารวมระดับจังหวัด ซ่ึงสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 

1.2 จางเหมาตรวจวิเคราะห 

     ในปงบ 2563 ไดจัดทําแผนจางเหมาจายตรวจวิเคราะหจํานวน 40 รายการ มูลคา 450,000 บาท ซ่ึงได

ดําเนินการจางเหมาจายตรวจวิเคราะหและคาบริการโลหิตท้ังสิ้น มูลคา 434,760 บาท ซ่ึงต่ํากวาแผนท่ีตั้งไว 

15,240 บาท  โดยการจางเหมาตรวจวิเคราะหจะใชวิธีแบบเฉพาะเจาะจงและใชบริการหนวยงานของภาครัฐ

และเอกชนท่ีมีในพ้ืนท่ีเปนหลัก 

 

วัสดุทันตกรรม 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

1. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

แผนจัดซ้ืองบประมาณปงบ 2563 ไดรับอนุมัติ 640,947.57 บาท 

จัดซ้ือจริง 485,618.31 บาท โดยแบงเปน 

- จัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง 232,996.57 บาท 

- จัดซ้ือรวม 252,621.74 บาท 

- จัดซ้ือรวมคิดเปนรอยละ 52.02 

พบวาจัดซ้ือนอยกวาแผนจัดซ้ือ 155,329.26 บาท คิดเปนรอยละ 24.23 เนื่องจากสถานการณการ

ระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบตอการใหการรักษาทางทันตกรรม จึงไมสามารถเปดใหบริการไดตามปกติ 

ใหบริการไดในผูปวยกรณีมีภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมและการถอนฟนท่ีไมใชหัตถการฟุงกระจาย จึงไมมีการ

จัดซ้ือเวชภัณฑเก่ียวของกับหัตถการฟุงกระจายอ่ืนๆเพ่ิม อัตราคงคลังจึงสูงกวาปกติ 
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เวชภัณฑยา 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

แผนจัดซ้ือปงบ 2563 ไดรับอนุมัติ 7,117,438.92 บาท 

จัดซ้ือจริง 6,408,383.99 บาท เปนการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจงท้ังหมด แบงเปน  

- จัดซ้ือเอง 6,408,383.99 บาท 

- จัดซ้ือรวม 2,478,247.28 บาท 

พบวาซ้ือต่ํากวาแผนจัดซ้ือ 709,054.93 บาท คิดเปนรอยละ 9.96 เนื่องจากไดมีการจัดซ้ือรวมในมูลคา

ท่ีสูงเชนเดียวกับทุกๆปท่ีผานมา โดยในป 63 ท่ีผานมานี้การจัดซ้ือรวมอยูท่ีรอยละ 38.55  
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1. การวิเคราะหความเส่ียง 

ตารางการวิเคราะหความเส่ียงของการจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ 2563 

 

ประเด็นความเส่ียง โอกาสเกิด 

(1-5) 

ระดับของ

ผลกระทบ(1-5) 

การประเมินความเส่ียง ลําดับ

ความ

เส่ียง 

1. ไมมีการสํารวจความตองการจริง

จากหนวยงานยอย 

1 4 4 

ความเสี่ยงระดับต่ํามาก 

7 

2. ไมมีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัด

จาง 

1 5 5 

ความเสี่ยงระดับต่ํา 

6 

3. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตาม

แผนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน

ยอย 

4 5 20 

ความเสี่ยงระดับสูง 

1 

4. จัดซ้ือจัดจางโดยไมผานงานแผน 2 5 10 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

4 

5. จัดซ้ือจัดจางกอนไดรับการอนุมัติ

จากผูมีอํานาจ 

2 5 10 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

4 

6. การจัดซ้ือลาชา 4 5 20 

ความเสี่ยงระดับสูง 

1 

7. การจัดทําชุดอนุมัติลาชา 2 5 10 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

4 

8. บุคลากรท่ีเปนคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุขาดความรู ความเขาใจ ความ

ชํานาญในการตรวจรับพัสดุ 

3 4 12 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

3 

9. ไมมีการลงทะเบียนคุมครุภัณฑ 2 4 8 

ความเสี่ยงระดับต่ํา 

5 

10. พ้ืนท่ีในการจัดเก็บพัสดุไม

เพียงพอ 

3 5 15 

ความเสี่ยงระดับสูง 

2 

11. พัสดุท่ีชํารุด เสื่อมสภาพไมสงคืน

เพ่ือนํามาจําหนาย 

2 4 8 

ความเสี่ยงระดับต่ํา 

5 
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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 เนื่องจากสถานการณการระบายของโรคโควิด19  พ้ืนท่ีในการจัดเก็บพัสดุไมเพียงพอ 

เนื่องจากพ้ืนท่ีจํากัดยังไมสามารถขยายท่ีจัดเก็บได บุคลากรท่ีเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังขาดความรู ความเขาใจ 

ความชํานาญในการตรวจรับพัสดุ 

 

3. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 1. ผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางงบคาเสื่อมจํานวน 7 รายการ สามารถดําเนินการประหยัดงบประมาณได 

3,030,200บาท (-สามลานสามหม่ืนสองรอยบาท-) 

 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 
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