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หนวยงานโรงพยาบาล เวียงแกน ซ่ึงรายงานฉบับนี้ประกอบดวยผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ ปญหาอุปสรรค ขอจํากัดใน
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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1.ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.256 4  โรงพยาบาลเวียงแกนมีแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางจํานวน 4 โครงการ เปน
จํานวนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 654,700 บาท (-หกแสนหาหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาท-) และโรงพยาบาลเวียงแกน ได
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามโครงการดังกลาว และขอรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ        
พ.ศ.2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ลําดับ

ท่ี 
แผนงาน วิธีการจัดซ้ือ

จัดจาง 
งบประมาณท่ี
ไดรับ (บาท) 

งบประมาณท่ีใช
จริง (บาท) 

งบประมาณท่ี
ประหยัดได 

(บาท) 

การ
ดําเนินการ 

1 เครื่องลางเครื่องมือ  

อัลตราโซนิค ขนาด     

ไมนอยกวา 20 ลิตร 

เฉพาะเจาะจง 104,900.00 95,000.00  9,900.00 เบิกจายแลว 

2 ยูนิตทําฟน รุน 

Platinum II (รพ.สต.  

ผาแล) 

เฉพาะเจาะจง 419,400.00 419,400.00  - เบิกจายแลว 

3 ชุดเครื่องฉายแสงวัสดุ 

ทันตกรรม, เครื่องขูดหิน

น้ําลายไฟฟา และหัวกรอ

ฟน (รพ.สต.ผาแล) 

เฉพาะเจาะจง 65,200.00 65,200.00  - ตรวจรับแลว 

4 ชุดเครื่องฉายแสงวัสดุ 

ทันตกรรม, เครื่องขูดหิน

น้ําลายไฟฟา และหัวกรอ

ฟน (รพ.สต.หวยหาน) 

เฉพาะเจาะจง 65,200.00 65,200.00  - เบิกจายแลว 
 
 
 

 
5 เชาเครื่องตรวจหาสาร

ชีวเคมีในเลือดและสาร

คัดหลั่งอัตโนมัติพรอม

น้ํายาตรวจวิเคราะหหา

สารชีวเคมี  

E-bidding 1,118,550.00 1,115,250.00 3,300.00 อยูระหวาง
ดําเนิน

โครงการ 

รวมเงิน 1,773,250.00 
 

1,760,050.00 13,200.00  
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2. จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
 รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จากตารางดังกลาว
ขางตน โรงพยาบาลเวียงแกน มีจํานวนโครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางจํานวน 5 โครงการ  พบวาใชวิธีการจัดซ้ือจัดจางแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 80  และวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-bidding) จํานวน 1 
โครงการ คิดเปนรอยละ 20 รายละเอียดดังนี้ 
 

จํานวน

โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-

bidding) 

5 4 1 

100 % 80 % 20 % 
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3. งบประมาณจําแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจาง 
 รอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ 256 4 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

พบวางบประมาณจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,760,050.00 บาท (-หนึ่งลานเจ็ดแสนหกหม่ืนหาสิบบาทถวน-) งบประมาณท่ีใช

ในการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-bidding) มีจํานวนสูงสุด คือ 1,115,250.00 บาท คิดเปน

รอยละ 63.36 รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง เปนจํานวนเงิน    644,800.00 บาท  คิดเปนรอยละ 36.64  

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-

bidding) 

1,760,050.00 644,800.00 1,115,250.00 

100 % 36.64% 63.36% 
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ดานบริหารงานท่ัวไป 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 256 4 กลุมงานบริหารงานท่ัวไป ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ ซอมบํารุง

ปงบประมาณ 2564 จําแนกรายการพัสดุท้ังสิ้น 9 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจาง แผนจัดซ้ือปงบ 64 อัตราการใชในปงบ 64 คิดเปนรอยละ 

วัสดุสํานักงาน 558,206 375,297 67.23 

น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 530,000 536,632.40 101.25 

วัสดุงานบานงานครัว 787,237 1,127,388 143.20 

วัสดุกอสราง 230,000 170,601 74.17 

วัสดุคอมพิวเตอร 54,142 698,000 1,252.26 

ซอมยานพาหนะและอ่ืนๆ 500,000 306,772.90 61.35 

วัสดุเครื่องแตงกาย 120,000 90,000 75 

วัสดุหองยา 396,100 160,550 40.53 

จางเหมาบริการ 80,000 303,245 379.05 

รวม 3,255.685 3,607,936.30 110.82 

 

เวชภัณฑมิใชยาดานการแพทย 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
1.1 จัดซ้ือ 

มีการจัดทําแผนจัดซ้ือเวชภัณฑท่ีมิใชยา ประเภท วัสดุการแพทย ประจาํปงบประมาณ 2564  ไดรับอนุมัติ 
2,398,597.46 บาท จัดซ้ือจริง 3,145,605.30 บาท ยอดใชจริง 2,826,332.55 บาท แบงเปน 

- จัดซ้ือโดยวิธีเจาะจง 2,473,579.30 บาท 
- ซ้ือรวม 672,026 บาท 
- จัดซ้ือรวมคิดเปนรอยละ 21.36 

 ในการจัดซ้ือปงบประมาณ 2564 นี้พบวา การจัดซ้ือสูงกวาแผนท่ีไดตั้งงบประมาณไว คิดเปนรอยละ 131.14
เนื่องจากสถานการณโรคระบาด(โควิด-19) ทําใหมีการซ้ือวัสดุสําหรับปองกันเจาหนาท่ีและใชในการรักษาผูปวย จึงทําให
การจัดซ้ือมีมูลคาสูงกวาท่ีตั้งงบประมาณไว 
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วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  

1.1 จัดซ้ือ 

มีการจัดทําแผนจัดซ้ือเวชภัณฑท่ีมิใชยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย รวมท้ังสิ้น 73 รายการ มูลคา 

2,118,963.70 บาท โดยแบงเปนจัดซ้ือรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 9 รายการ มูลคา 15,560 บาท และ

นอกบัญชนีวัตกรรมไทย จํานวน 64 รายการ มูลคา 2,103,403.70 บาท ไดมีการดําเนินการจัดซ้ือและสรุปผลท้ังใน

รอบเดือนและรอบไตรมาส ผลปรากฏวาในรอบป 2564 มีการจัดซ้ือตามแผนจํานวน 13 รายการ จัดซ้ือต่ํากวาแผนจํา

วน 33 รายการ และจัดซ้ือเกินแผนจํานวน 30 รายการ(นอกแผน 3 รายการ) มูลคาการจัดซ้ือท้ังปสูงกวาแผนรวมท้ังสิ้น 

7,647.80 บาท โดยการดําเนินการจัดซ้ือจะใชวิธีการจัดซ้ือจัดจางแบบเฉพาะเจาะจง การสืบราคารวมระดับจังหวัด 

และ e-bidding ซ่ึงสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 

1.2 จางเหมาตรวจวิเคราะห 

ในปงบ 2564 ไดจัดทําแผนจางเหมาจายตรวจวิเคราะหจํานวน 40 รายการ มูลคา 450,000 บาท ซ่ึงได

ดําเนินการจางเหมาจายตรวจวิเคราะหและคาบริการโลหิตท้ังสิ้น มูลคา 443,770 บาท ซ่ึงต่ํากวาแผนท่ีตั้งไว 6,230 

บาท โดยการจางเหมาตรวจวิเคราะหจะใชวิธีแบบเฉพาะเจาะจงและใชบริการหนวยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีมีในพ้ืนท่ี

เปนหลัก 

2. การวิเคราะหความสี่ยง 

- ความรูขอกฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีถูกระเบียบพัสดุ 

- ไมสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดตามแผน 

- งานท่ีเพ่ิมเขามาระหวางป เชน COVID-19 

3. การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 

- ภาระงานท่ีตองเพ่ิมมากข้ึนจากงานประจําทางวิชาชีพ 

- การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส พัสดุไมสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว 

- จํานวนผูรับบริการเปนปจจัยสําคัญ/ตัวแปรท่ีควบคุมไดยากซ่ึงสงผลกระทบตอแผนจัดซ้ือจัดจาง 

4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

- การจัดซ้ือรวม/สืบราคารวม/ e-bidding จะชวยใหประหยัดงบประมาณได 

- การสรางระบบใหมีการแขงขันกันระหวางผูคาจะเปนผลดีตอภาครัฐ 

5. แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

- มอบหมายงานตามภาระหนาท่ีหลักของแตละวิชาชีพ 

- มีผูรอบรูเรื่องกฎหมาย/ระเบียบพัสดุท่ีสามารถใหคําปรึกษาได 

- กฎหมายและระเบียบตางๆอาจตองรางใหเหมาะสม ผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติไดจริงและเกิดประโยชนตอภาครัฐ 

 

 

 

 

 



6 

วัสดุทันตกรรม 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

1.1 จัดซ้ือ 

แผนจัดซ้ืองบประมาณปงบ 2564 ไดรับอนุมัติ 572,394.77 บาท จัดซ้ือจริง 506,986.57 บาท โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

- จัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง 267,663.72 บาท 

- จัดซ้ือรวม 506,986.57 บาท 

- จัดซ้ือรวมคิดเปนรอยละ 52.80 

พบวาจัดซ้ือนอยกวาแผนจัดซ้ือ 65,408.20 บาท คิดเปนรอยละ 11.42 เนื่องจากสถานการณการระบาดของ 

COVID-19 มีผลกระทบตอการใหการรักษาทางทันตกรรม จึงไมสามารถเปดใหบริการไดตามปกติ ใหบริการไดในผูปวย

กรณีมีภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมและการถอนฟนท่ีไมใชหัตถการฟุงกระจาย จึงไมมีการจัดซ้ือเวชภัณฑเก่ียวของกับ

หัตถการฟุงกระจายอ่ืนๆเพ่ิม อัตราคงคลังจึงสูงกวาปกติ 

2. การวิเคราะหความเสี่ยง 

- เวชภัณฑหมดอายุ เนื่องจากสถานการณการระบาดของ COVID-19 

3. การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 

- ระบบการจัดซ้ือจัดจาง eGP ไมเสถียร ทําใหการทํางานลาชา 

- ระบบอินเตอรเน็ตท่ีลาชาในการลงขอมูล 

4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

- จัดซ้ือตามแผน 

- จัดซ้ือรวมระดับเขตและจัดซ้ือรวมระดับจังหวัด 

5. แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

- ลดการลงขอมูลท่ีซอนทับกัน 

- ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 

- ปรับปรุงระบบ eGP ใหเสถียร 
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เวชภัณฑยา 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

1.1 จัดซ้ือ 

แผนจัดซ้ือปงบ 256 4 ไดรับอนุมัติ 6,196,412.14  บาท จัดซ้ือจริง 6,070,067.25  บาท ต่ํากวาปท่ีแลว 

338,316.74 บาท คิดเปนรอยละ 5.28 มีรายละเอียดดังนี้ 

 - จัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง 3,163,418.27 บาท 

  - จัดซ้ือรวม มูลคา 2,706,648.98 บาท 

 - จัดซ้ือยาองคการเภสัชกรรม มูลคา 926,973.14 บาท  

 - จัดซ้ือยาบัญชีนวัตกรรม 7 รายการ มูลคา 233,426.61 บาท 

พบวาซ้ือต่ํากวาแผนจัดซ้ือ 126,344.98  บาท คิดเปนรอยละ 2.06 เนื่องจากไดมีการจัดซ้ือรวมในมูลคาท่ีสูง

เชนเดียวกับทุกปท่ีผานมา โดยในป 2564 ท่ีผานมามีการจัดซ้ือรวมรอยละ 47.88 ซ่ึงมากวาปท่ีผานมารอยละ 38.55 
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1. การวิเคราะหความเส่ียง 

ตารางการวิเคราะหความเส่ียงของการจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ 2563 

 

ประเด็นความเส่ียง 
โอกาสเกิด 

(1-5) 

ระดับของ

ผลกระทบ(1-5) 
การประเมินความเส่ียง 

ลําดับ 

ความเส่ียง 

1. ไมมีการสํารวจความตองการจริง

จากหนวยงานยอย 

2 4 8 

ความเสี่ยงระดับต่ํามาก 

8 

2. ไมมีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัด

จาง 

2 5 10 

ความเสี่ยงระดับต่ํา 

7 

3. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตาม

แผนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน

ยอย 

4 5 20 

ความเสี่ยงระดับสูง 

1 

4. จัดซ้ือจัดจางโดยไมผานงานแผน 2 5 10 

ความเสี่ยงระดับปาน

กลาง 

6 

5. ความรูขอกฎหมายเก่ียวกับการ

จัดซ้ือจัดจางท่ีถูกระเบียบพัสดุ 

4 5 20 

ความเสี่ยงระดับสูง 

2 

6. ระบบการจัดซ้ือจัดจาง eGP ไม

เสถียร  

4 4 16 

ความเสี่ยงระดับสูง 

3 

7. บุคลากรท่ีเปนคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุขาดความรู ความเขาใจ ความ

ชํานาญในการตรวจรับพัสดุ 

3 4 12 

ความเสี่ยงระดับปาน

กลาง 

5 

8. ไมมีการลงทะเบียนคุมครุภัณฑ 2 4 8 

ความเสี่ยงระดับต่ํา 

9 

9. พ้ืนท่ีในการจัดเก็บพัสดุไมเพียงพอ 3 5 15 

ความเสี่ยงระดับสูง 

4 

10. พัสดุท่ีชํารุด เสื่อมสภาพไมสงคืน

เพ่ือนํามาจําหนาย 

2 4 8 

ความเสี่ยงระดับต่ํา 

10 
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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 4 รายการ สามารถดําเนินการประหยัดงบประมาณได 

654,700 บาท (-หกแสนหาหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาท-) 

 2. จัดทําแผนประมาณการรับจายเงินบํารุงใหรัดกุมและมีการประเมินแผนรายรับ-รายจายเงินบํารุงทุกไตรมาส  

 3. การจัดซ้ือรวม/สืบราคารวม  

 4. การจัดซ้ือจัดจางตามแผน  

 5. กําหนดมาตรการการประหยัดใหเจาหนาท่ีทุกหนวยงานปฏิบัติตาม  

การสรางระบบใหมีการแขงขันกันระหวางผูคาจะเปนผลดีตอภาครัฐ 
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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. ความรูขอกฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีถูก

ระเบียบพัสดุ 

สงเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานพัสดุทุกหนวยงานเขารับการ

อบรมเพ่ิมความรูกฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีถูก

ระเบียบพัสดุ 

6. ระบบการจัดซ้ือจัดจาง eGP ไมเสถียร ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 

7. บุคลากรท่ีเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาด

ความรู ความเขาใจ ความชํานาญในการตรวจรับพัสดุ 

ใหความรูเรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติใหผูบริหาร และเจาหนาท่ี

ทราบถึงข้ันตอนการทํางานและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

8. ไมมีการลงทะเบียนคุมครุภัณฑ แจงงานพัสดุดําเนินการลงทะเบียนคุมครุภัณฑทุกรายการ 

9. พ้ืนท่ีในการจัดเก็บพัสดุไมเพียงพอ มีแผนเตรียมขยายท่ีจัดเก็บพัสดุ 

10. พัสดุท่ีชํารุด เสื่อมสภาพไมสงคืนเพ่ือนํามา

จําหนาย 

แจงทุกหนวยงานท่ีมีพัสดุท่ีชํารุด เสื่อมสภาพ ใหแจงซอมกับ

ชาง หากชางดําเนินการซอมไมได ใหเขียนบันทึกขอซ้ือใหม

เพ่ือทดแทนของเดิม 
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