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คํานํา 

 โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 
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เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ท่ีกําหนดใหสวนราชการ วิเคราะหรอยละของจํานวนโครงการ ท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง และรอยละของจํานวนงบประมาณ ท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ท้ังนี้เพ่ือเปนการวิเคราะหความเสี่ยง

ในการทุจริตคอรัปชั่น และเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณตอไป 

 โดยรายงานการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ 2565 เปนการวิเคราะหงบประมาณในภาพรวมของ

หนวยงานโรงพยาบาล เวียงแกน ซ่ึงรายงานฉบับนี้ประกอบดวยผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ ปญหาอุปสรรค ขอจํากัดใน

การจัดซ้ือจัดจาง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

1.ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.256 5  โรงพยาบาลเวียงแกนมีแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางจํานวน 4 โครงการ เปน
จํานวนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 1,665,550.00 บาท (-หนึ่งลานหกแสนหกหม่ืนหาพันหารอยหาสิบบาทถวน-) และ
โรงพยาบาลเวียงแกน ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามโครงการดังกลาว และขอรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 
ในปงบประมาณ   พ.ศ.2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ลําดับ

ท่ี 
แผนงาน วิธีการจัดซ้ือ

จัดจาง 
งบประมาณท่ี
ไดรับ (บาท) 

งบประมาณท่ีใช
จริง (บาท) 

งบประมาณท่ี
ประหยัดได 

(บาท) 

การ
ดําเนินการ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร     

แมขาย แบบท่ี 2 

เฉพาะเจาะจง 350,000.00 349,000.00 1,000.00 เบิกจายแลว 

2 เครื่องตรวจสมรรถภาพ

ทารกในครรภ 

เฉพาะเจาะจง 150,000.00 134,700.00 15,300.00 เบิกจายแลว 

3 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 1 * (จอขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 

7 เครื่อง 

เฉพาะเจาะจง 154,000.00 151,489.41  2,510.59 เบิกจายแลว 

4 เชาเครื่องตรวจหาสาร

ชีวเคมีในเลือดและสาร

คัดหลั่งอัตโนมัติพรอม

น้ํายาตรวจวิเคราะหหา

สารชีวเคมี  

E-bidding 1,011,550.00 1,011,550.00  อยูระหวาง
ดําเนิน

โครงการ 

รวมเงิน 1,665,550.00 
 

1,646,739.41 18,810.59  
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2. จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
 รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256 5 จากตารางดังกลาว
ขางตน โรงพยาบาลเวียงแกน มีจํานวนโครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางจํานวน 4 โครงการ  พบวาใชวิธีการจัดซ้ือจัดจางแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 75  และวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-bidding) จํานวน 1 
โครงการ คิดเปนรอยละ 25 รายละเอียดดังนี้ 
 

จํานวน

โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-

bidding) 

4 3 1 

100 % 75 % 25 % 

 
 
 

75.00%

25.00%

แผนภูมิแสดงรอยละของวิธีการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2565
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3. งบประมาณจําแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจาง 
 รอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ 256 5 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

พบวางบประมาณจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,665,550.00 บาท (-หนึ่งลานหกแสนหกหม่ืนหาพันหารอยหาสิบบาทถวน-) 

งบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-bidding) มีจํานวนสูงสุด คือ 

1,011,550.00 บาท คิดเปนรอยละ 60.73 รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง เปนจํานวนเงิน 654,000.00 บาท คิด

เปนรอยละ 39.27  

จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-bidding) 

1,665,550 654,000.00 1,011,550 

100 % 39.27 % 60.73 % 

 

 

 

39.27%

60.73%

แผนภูมิแสดงรอยละจํานวนงบประมาณแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 
ป 2565
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ดานบริหารงานท่ัวไป 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 256 5 กลุมงานบริหารงานท่ัวไป ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ ซอมบํารุง

ปงบประมาณ 2565 จําแนกรายการพัสดุท้ังสิ้น 9 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจาง แผนจัดซ้ือปงบ 65 อัตราการใชในปงบ 65 คิดเปนรอยละ 

วัสดุสํานักงาน 572,403.50 529,002.50 92.42 

น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 530,000 749908 141.49 

วัสดุงานบานงานครัว 847,173  1,024,626 120.95 

วัสดุกอสราง 150,000 143,989.50 95.99 

วัสดุคอมพิวเตอร 415,100 161,878.50 39 

ซอมยานพาหนะและอ่ืนๆ 1,450,000 634,825.61 43.78 

วัสดุเครื่องแตงกาย 200,000 50,300 25.15 

วัสดุหองยา 356,650 184,000 51.59 

จางเหมาบริการ 530,000 799,841 147.30 

รวม 5,051,326.50 4,278,371.11 84.70 

 

 

 

 

 

ภาพรวม การจัดซ้ือ รอยละ 84.70 
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เวชภัณฑมิใชยาดานการแพทย 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
1. จัดซ้ือ 

มีการจัดทําแผนจัดซ้ือเวชภัณฑท่ีมิใชยา ประเภทวัสดุการแพทย ประจาํปงบประมาณ 2565 ไดรับอนุมัติ 
5,455,879.94 บาท จัดซ้ือจริง 4,733,263.84 บาท ยอดใชจริง 4,387,946.66 บาท แบงเปน 

- จัดซ้ือโดยวิธีเจาะจง 3,309,718.16 บาท 
- ซ้ือรวม 1,078,228.5 บาท 
- จัดซ้ือรวมคิดเปนรอยละ 32.57 

 ในการจัดซ้ือปงบประมาณ 2565 นี้พบวา การจัดซ้ือต่ํากวาแผนท่ีไดตั้งงบประมาณไว คิดเปนรอยละ 86.76
เนื่องจากสถานการณโรคระบาด(โควิด-19) ไดมียอดคอยๆลดลงทําใหมีการซ้ือวัสดุสําหรับปองกันเจาหนาท่ีและใชในการ
รักษาผูปวยและการฉีดวัคซีนคอนขางมีความครบถวนบางแลว ทําใหประหยัดในสวนของวัสดุปองกันเจาหนาท่ีและวัสดุ
สําหรับการใชในงานโควิดลดลง 
 
2.1 วิเคราะหความเสี่ยง 
 เวชภัณฑหมดอายุ เนื่องจากสถานการณการระบาดของ COVID-19 ลดลงกะทันหัน และมีการไดรับวัสดุ
สนับสนุน จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ทําใหวัสดุท่ีงานพัสดุไดซ้ือจัดเตรียมไวมียอดใชลดลงอยางมาก 
 
2.2 วิเคราะหปญหาและอุปสรรค/ขอจํากัด 
 ระบบการจัดซ้ือจัดจาง eGP ไมเสถียร ทําใหการทํางานลาชา 
 
2.3 การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 - ในบางครั้ง เชนสถานการณโควิดท่ีผานมา วัสดุทุกรายการท่ีเก่ียวของกับโควิด ดีดตัวข้ึนไปสูงมาก และเปนวัสดุ
ท่ีจําเปนตองใช ของขาดตลาด ทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองซ้ือวัสดุในราคาท่ีสูง 
 - ในสถานการณปกติ มีการ จัดซ้ือรวมระดับจังหวัด และซ้ือตามแผนท่ีไดทําไว 
 
2.4 แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
 มีการสงเจาหนาท่ีพัสดุเขารวมการอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี ทุก 6 เดือน  
 

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

1.1 จัดซ้ือ 

     มีการจัดทําแผนจัดซ้ือเวชภัณฑท่ีมิใชยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย รวมท้ังสิ้น 68 รายการ มูลคา 

3,010,166 บาท โดยแบงเปนจัดซ้ือรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 9 รายการ มูลคา 14,530 บาท และนอก

บัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 59 รายการ มูลคา 2,995,636 บาท ไดมีการดําเนินการจัดซ้ือและสรุปผลท้ังในรอบเดือน

และรอบไตรมาส ผลปรากฏวาในรอบป 2565 มีการจัดซ้ือตามแผนจํานวน 13 รายการ จัดซ้ือต่ํากวาแผนจําวน 37 

รายการ และจัดซ้ือเกินแผนจํานวน 22 รายการ (นอกแผน 5 รายการ) มูลคาการจัดซ้ือท้ังปสูงกวาแผนรวมท้ังสิ้น  
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183,976 บาท โดยการดําเนินการจัดซ้ือจะใชวิธีการจัดซ้ือจัดจางแบบเฉพาะเจาะจง การสืบราคารวมระดับจังหวัด 

และ e-bidding ซ่ึงสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 

1.2 จางเหมาตรวจวิเคราะห 

     ในปงบ 2565 ไดจัดทําแผนจางเหมาจายตรวจวิเคราะหจํานวน 40 รายการ มูลคา 450,000 บาท ซ่ึงได

ดําเนินการจางเหมาจายตรวจวิเคราะหและคาบริการโลหิตท้ังสิ้น มูลคา 514,632 บาท ซ่ึงสูงกวาแผนท่ีตั้งไว 64,632 

บาท โดยการจางเหมาตรวจวิเคราะหจะใชวิธีแบบเฉพาะเจาะจงและใชบริการหนวยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีมีในพ้ืนท่ี

เปนหลัก 

 

2.1 การวิเคราะหความสี่ยง 

- ความรูขอกฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีถูกระเบียบพัสดุ 

- ไมสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดตามแผน 

- งานท่ีเพ่ิมเขามาระหวางป เชน COVID-19 

 

2.3 การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 

- ภาระงานท่ีตองเพ่ิมมากข้ึนจากงานประจําทางวิชาชีพ 

- การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส พัสดุไมสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว  

- จํานวนผูรับบริการเปนปจจัยสําคัญ/ตัวแปรท่ีควบคุมไดยากซ่ึงสงผลกระทบตอแผนจัดซ้ือจัดจาง 

 

2.4 การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

- จัดซ้ือรวม/สืบราคารวม/ e-bidding จะชวยใหประหยัดงบประมาณได 

- การสรางระบบใหมีการแขงขันกันระหวางผูคาจะเปนผลดีตอภาครัฐ 

 

2.5 แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

- มอบหมายงานตามภาระหนาท่ีหลักของแตละวิชาชีพ 

- ผูรอบรูเรื่องกฎหมาย/ระเบียบพัสดุท่ีสามารถใหคําปรึกษาได 

- กฎหมายและระเบียบตางๆอาจตองรางใหเหมาะสม ผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติไดจริงและเกิดประโยชนตอภาครัฐ 

 

วัสดุทางทันตกรรม 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

1. จัดซ้ือ 

แผนจัดซ้ืองบประมาณปงบ 2565 ไดรับอนุมัติ 572,544.91 บาทจัดซ้ือจริง 465,062.53 บาท โดยแบงเปน 

- จัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง 230,8870.95 บาท 

- จัดซ้ือรวมระดับเขตและจังหวัด 234,191.58 บาท 

- จัดซ้ือรวมคิดเปนรอยละ 50.36 
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พบวาจัดซ้ือนอยกวาแผนจัดซ้ือ 107,482.40 บาท คิดเปนรอยละ 18.77 เนื่องจากสถานการณการระบาดของ 

ไวรัสโคโรนา 19 มีผลกระทบตอการใหการรักษาทางทันตกรรม จึงไมสามารถเปดใหบริการไดตามปกติ จึงจัดซ้ือ

เวชภัณฑเก่ียวของกับหัตถการฟุงกระจายอ่ืนๆลดลง 

 

2.1 การวิเคราะหความเสี่ยง 

- เวชภัณฑบางรายการขาดคลังจากหลายสาเหตุ เชน การขนสงจากบริษัทชา เอกสารทางการเงินดําเนินการลาชา

กวากําหนดทําใหบริษัทไมสามารถทําการสงสินคาได เวชภัณฑหมดแลวไมไดรับการรายงาน 

- ไมสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดตามแผน ในกรณีท่ีซ้ือทดแทนเวชภัณฑบางรายการท่ีไมสามารถสั่งซ้ือใน

บริษัทท่ีตองการได หรือเปนการซ้ืออะไหลในการซอมบํารุงเครื่องมือท่ีไดอยูในแผน  

- เวชภัณฑหมดอายุ เนื่องจากบางรายการไมไดใชอยูเปนประจํา 

 

2.3 การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 

- ระบบการจัดซ้ือจัดจาง eGP ไมเสถียร ทําใหการทํางานลาชา 

- ระบบอินเตอรเน็ตท่ีลาชาในการลงขอมูล 

- การคางชําระคาเวชภัณฑของทางโรงพยาบาลทําใหไมสามารถสั่งซ้ือเวชภัณฑได หรือไดลาชาไมทันตามความ

ตองการ 

- จํานวนผูรับบริการเปนปจจัยสําคัญ/ตัวแปรท่ีควบคุมไดยากซ่ึงสงผลกระทบตอแผนจัดซ้ือจัดจาง 

 

2.4 การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

- จัดซ้ือตามแผน 

- จัดซ้ือรวมระดับเขตและจัดซ้ือรวมระดับจังหวัด 

 

2.5 แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

- มีผูรอบรูเรื่องกฎหมาย/ระเบียบพัสดุท่ีสามารถใหคําปรึกษาได 

- กฎหมายและระเบียบตางๆอาจตองรางใหเหมาะสม ผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติไดจริงและเกิดประโยชนตอภาครัฐ 

- ใชแนวคิด paperless  

- ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 

- ปรับปรุงระบบ eGP ใหเสถียร 

- ชําระเงินใหกับบริษัทตรงตามกําหนด 

 

 

 

 

 



8 

เวชภัณฑยา 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

1.1 จัดซ้ือ 

แผนจัดซ้ือปงบ 256 5 ไดรับอนุมัติ 6,245,614.15  บาท จัดซ้ือจริง 6,120,827.57  บาท สูงกวาปท่ีแลว 

50,760.32 บาท คิดเปนรอยละ 0.81 มีรายละเอียดดังนี้ 

 - จัดซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง 6,120,827.57 บาท 

  - จัดซ้ือรวม มูลคา 3,320,649.33 บาท 

 - จัดซ้ือยาองคการเภสัชกรรม มูลคา 1,141,224.95 บาท  

 - จัดซ้ือยาบัญชีนวัตกรรม 7 รายการ มูลคา 233,526.61 บาท 

พบวาซ้ือต่ํากวาแผนจัดซ้ือ 124,786.58  บาท คิดเปนรอยละ 1.20 เนื่องจากไดมีการจัดซ้ือรวมในมูลคาท่ีสูง

เชนเดียวกับทุกปท่ีผานมา โดยในป 2565 ท่ีผานมามีการจัดซ้ือรวมรอยละ 54.25 ซ่ึงมากวาปท่ีผานมารอยละ 47.88 
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1. การวิเคราะหความเส่ียง 

ตารางการวิเคราะหความเส่ียงของการจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ 2565 

 

ประเด็นความเส่ียง 
โอกาสเกิด 

(1-5) 

ระดับของ

ผลกระทบ(1-5) 
การประเมินความเส่ียง 

ลําดับ 

ความเส่ียง 

1. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตาม

แผนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน

ยอย 

4 5 20 

ความเสี่ยงระดับสูง 

1 

2. ความรูขอกฎหมายเก่ียวกับการ

จัดซ้ือจัดจางท่ีถูกระเบียบพัสดุ 

4 5 20 

ความเสี่ยงระดับสูง 

2 

3. ระบบการจัดซ้ือจัดจาง eGP ไม

เสถียร  

4 4 16 

ความเสี่ยงระดับสูง 

3 

4. บุคลากรท่ีเปนคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุขาดความรู ความเขาใจ ความ

ชํานาญในการตรวจรับพัสดุ 

3 4 12 

ความเสี่ยงระดับปาน

กลาง 

4 

 

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  บุคลากรท่ีเปนคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุยังขาดความรู ความเขาใจ ความชํานาญในการตรวจรับพัสดุ ระบบการจัดซ้ือจัดจาง eGP ไมเสถียร 

 

3. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 1. ผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางงบคาเสื่อมจํานวน 4 รายการ สามารถดําเนินการประหยัดงบประมาณได 

18,810.59,700 บาท (-หนึ่งหม่ืนแปดพันแปดรอยสิบบาทหาสิบเกาสตางค-) 

 2. จัดทําแผนประมาณการรับจายเงินบํารุงใหรัดกุมและมีการประเมินแผนรายรับ-รายจายเงินบํารุงทุกไตรมาส  

 3. การจัดซ้ือรวม/สืบราคารวม  

 4. การจัดซ้ือจัดจางตามแผน  
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5. กําหนดมาตรการการประหยัดใหเจาหนาท่ีทุกหนวยงานปฏิบัติตามการสรางระบบใหมีการแขงขันกันระหวาง

ผูคาจะเปนผลดีตอภาครัฐ 

 

4. แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง ใน

ปงบประมาณ 2566 

 

ประเด็นความเส่ียง แนวทางการปรับปรุง 

1. การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง

ของหนวยงานยอย 

หากไมมีแผนการใชเงินจะตองไมอนุมัติในหลักการใหพัสดุ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางให หรือหากมีความจําเปนตองอนุมัติ

นอกแผนใหคํานึงถึงประโยชนสวนรวมท่ีมีความจําเปนเทานั้น 

2. ความรูขอกฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีถูก

ระเบียบพัสดุ 

สงเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานพัสดุทุกหนวยงานเขารับการ

อบรมเพ่ิมความรูกฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีถูก

ระเบียบพัสดุ 

3. ระบบการจัดซ้ือจัดจาง eGP ไมเสถียร ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 

4. บุคลากรท่ีเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาด

ความรู ความเขาใจ ความชํานาญในการตรวจรับพัสดุ 

ใหความรูเรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติใหผูบริหาร และเจาหนาท่ี

ทราบถึงข้ันตอนการทํางานและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
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