




 

 

 

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลสามเงา อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
บทน า 

 
รายงานผลการจัดซื้อพัสดุเล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อพัสดุในแต่ละคลังพัสดุเพ่ือให้ทราบ

เกี่ยวกับผลการด าเนินการจัดซื้อวัสดุในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมกับทบทวนชี้แจ้งรายละเอียดในแผนการ
จัดซื้อวัสดุ ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการ เนื้อหาทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้เป็นเนื้อหา ด้านการจัดซื้อ
พัสดุ จัดท าขึ้นเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาแผนการจัดซื้อในปีงบประมาณ
ต่อไป และเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีคุณธรรมและความโปร่ งใสสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Evidence – Based Integrity 
and Transparency Assessment: EBIT ของส านักงาน ป.ป.ช. 
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การวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ในปีงบประมาณ 256๒ 

 
งานพัสดุฯ โรงพยาบาลสามเงา  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแหล่งงบประมาณ เงินบ ารุง (UC) และงบค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะ
งบลงทุน ทุกวิธี เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละ
ของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละ
ของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป จึงขอสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๑.  แสดงการจัดซื้อ/จ้าง จ าแนกตามจ านวนเงินเทียบตามแผนฯและจ่ายจริง 
 
หมวดรายจ่าย แผน / ประมาณการ

รายจ่าย (บาท) 
ผลการด าเนินการ 
จ่ายจริง (บาท) 

วงเงินจ่ายมากว่า/น้อย
กว่า แผนฯ 

ยา ๘,๑๗๐,๖๘๓.๘๑ ๑๐,๓๐๑,๓๔๔.๑๕ -2,130,660.34 
วัสดุเภสัชกรรม ๒๒๖,๓๘๖.๓๐ ๒๐๑,๔๕๐.๙๐ 24,935.40 
วัสดุการแพทย์ ๑,๙๑๖,๗๗๔.๓๙ ๑,๔๘๙,๒๙๕.๗๕ 427,478.64 
วัสดุวิทยาศาสตร์ ๒,๖๔๖,๙๑๕.๐๐ ๒,๓๕๑,๖๔๖.๐๐ 295,269.00 
วัสดุ X-RAY 0 ๐ 0.00 
วัสดุทันตกรรม (สิ้นเปลือง) ๕๖๘,๙๒๒.๕๙ ๔๕๙,๕๙๗.๒๘ 109,325.31 
วัสดุบริโภค ๓๖๘,๑๖๔.๐๐ ๒๘๐,๖๖๙.๐๐ 87,495.00 
วัสดุส านักงาน ๑๘๙,๙๔๒.๒๔ ๒๓๙,๒๘๕.๐๐ -49,342.76 
วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๘๗,๗๐๐.๕๙ ๖๔๒,๐๔๖.๑๙ -254,345.60 
วัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๐๑,๔๘๐.๐๐ ๒๙๑,๔๕๕.๒๐ -189,975.20 
วัสดุไฟฟ้า ๓๒,๐๒๕.๐๐ ๑๗๑,๗๖๕.๔๐ -139,740.40 
วัสดุก่อสร้าง ๔๙,๕๔๔.๐๐ ๗๓,๕๓๗.๐๐ -23,993.00 
วัสดุเชื้อเพลิง ๕๒๓,๘๖๕.๐๐ 548,925.3๕ -25,060.35 
ครุภัณฑ ์ ๒,๓๗๘,๗๐๐.๐๐ 1,116,344.00 1,262,356.00 
           รวม ๑๘,๒๙๖,๗๔๒.๐๘ ๑๘,๑๖๗,๓๖๑.๒๒ 129,380.86 
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            แผนภูมิแสดงการจัดซื้อ/จ้าง จ าแนกตามจ านวนเงินเทียบตามแผนฯและจ่ายจริง 
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ตารางที่ ๒.  แสดงจ านวนเงินการจัดซื้อ/จ้าง  ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๒  จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ/จ้าง 
 

หมวดรายจ่าย แผน / ประมาณ
การรายจ่าย 

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 

จ่ายจริง (บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง กรณีพิเศษ สอบราคา E-bidding 

1. ยา ๘,๑๗๐,๖๘๓.๘๑ ๑๐,๓๐๑,๓๔๔.๑๕ ๑๐,๓๐๑,๓๔๔.๑๕ 0 0 0 
ร้อยละ  ๑๒๖.๐๘     
2. วัสดุเภสัชกรรม ๒๒๖,๓๘๖.๓๐ ๒๐๑,๔๕๐.๙๐ ๒๐๑,๔๕๐.๙๐ 0 0 0 

ร้อยละ  ๘๘.๙๘     
3. วัสดุการแพทย์ ๑,๙๑๖,๗๗๔.๓๙ ๑,๔๘๙,๒๙๕.๗๕ ๑,๔๘๙,๒๙๕.๗๕ 0 0 0 
ร้อยละ  ๗๗.๗๐     
4. วัสดุวิทยาศาสตร์ ๒,๖๔๖,๙๑๕.๐๐ ๒,๓๕๑,๖๔๖.๐๐ ๒,๓๕๑,๖๔๖.๐๐ 0 0 0 

ร้อยละ  ๘๘.๘๕     
5. วัสดุ X-RAY ๐ ๐ ๐ 0 0 0 
ร้อยละ       
6 . วั ส ดุ ทั น ต ก ร ร ม 
(สิ้นเปลือง) 

๕๖๘,๙๒๒.๕๙ ๔๕๙,๕๙๗.๒๘ ๔๕๙,๕๙๗.๒๘ 0 0 0 

ร้อยละ  ๘๐.๗๙     

๗. วัสดุบริโภค ๓๖๘,๑๖๔.๐๐ ๒๘๐,๖๖๙.๐๐ ๒๘๐,๖๖๙.๐๐ 0 0 0 
ร้อยละ  ๗๖.๒๔     
๘. วัสดุส านักงาน ๑๘๙,๙๔๒.๒๔ ๒๓๙,๒๘๕.๐๐ ๒๓๙,๒๘๕.๐๐ 0 0 0 
ร้อยละ  ๑๒๕.๙๘     

๙. วัสดุ งานบ้านงาน
ครัว 

๓๘๗,๗๐๐.๕๙ ๖๔๒,๐๔๖.๑๙ ๖๔๒,๐๔๖.๑๙ 0 0 0 

ร้อยละ  ๑๖๕.๖๐     
1๐. วัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๐๑,๔๘๐.๐๐ ๒๙๑,๔๕๕.๒๐ ๒๙๑,๔๕๕.๒๐ 0 0 0 
ร้อยละ  ๒๘๗.๒๑     
1๑. วัสดุไฟฟ้า ๓๒,๐๒๕.๐๐ ๑๗๑,๗๖๕.๔๐ ๑๗๑,๗๖๕.๔๐ 0 0 0 
ร้อยละ  ๕๓๖.๓๔     
1๒. วัสดุก่อสร้าง ๔๙,๕๔๔.๐๐ ๗๓,๕๓๗.๐๐ ๗๓,๕๓๗.๐๐ 0 0 0 
ร้อยละ  ๑๔๘.๔๒     
๑๓. วัสดุเช้ือเพลิง ๕๒๓,๘๖๕.๐๐ 548,925.3๕ 548,925.3๕ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ  ๑๐๔.๗๘     
1๔. ครุภัณฑ์ ๒,๓๗๘,๗๐๐.๐๐ 1,116,344.00 1,116,344.00 ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ  ๔๖.๙๓     
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- ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้อจัดจ้าง 
 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนงาน/โครงการ ร้อยละ 
๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑ ๐.๑๕ 
๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ๖๙๙ ๙๙.๘๖ 
 รวม ๗๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้อจัดจ้าง 
 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ร้อยละ 
๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๗๙๐,๐๐๐ ๔.๑๙ 
๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๘,๐๖๐,๓๔๗.๕๒ ๙๕.๘๑ 
 รวม ๑๘,๘๕๐,๓๔๗.๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
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จากการจัดซื้อในปีงบประมาณ 256๒ ที่ผ่านมาก่อนการจัดท าแผนจัดซื้อ ดูโดยรวมพบว่ายา, วัสดุ
ส านักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุเชื้อเพลิง เกินกว่าแผนที่ตั้งไว้
ประมาณ ๒,๘๑๓,๑๑๘.๖๕ บาท และในส่วนของวัสดุเภสัชกรรม, วัสดุการแพทย์, วัสดุวิทยาศาสตร์, วัสดุทันตกรรม, 
วัสดุบริโภค และครุภัณฑ์ มีการจัดซื้อน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ประมาณ ๒,๒๐๖,๘๕๙.๓๕ บาท ซึ่งในการจัดซื้อจริงนี้
จะรวมถึงการจัดซื้อรายการนอกแผน และปริมาณคนไข้ที่เพ่ิมมากขึ้นอีกทั้งจากการประเมินราคาวัสดุ หรือยา
พบว่าราคาที่จัดซื้อบางรายการมีราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมาจึงท าให้การจัดซื้อจริงมีความคลาดเคลื่อนจากแผนที่ตั้งไว้ 
จากตารางรายงานสรุปการจัดซื้อ พบว่า ในภาพรวมมีการจัดซื้อที่เกินกว่างบประมาณ  และจะได้น าข้อมูลผลการ
จัดซื้อไปพัฒนาและท าการส ารวจความต้องการจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือไม่ให้การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 25๖๓ 
คลาดเคลื่อนมากเกินไป 
 
ความเสี่ยง/ปัญหาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ใช้ประกอบกอบการจัดซื้อจ้างไม่สมบูรณ์ เช่น การก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะในตัววัสดุต่างๆ 
 ๒. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

๓. ในการจัดท าแผนครุภัณฑ์จะต้องท าการส ารวจความต้องการภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลซึ่งมี
ความล่าช้าและในบางหน่วยงานไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการจัดซื้อจึงอาจจะส่งผลให้การท าแผนคลาดเคลื่อน  
และเกิดการจัดซื้อนอกแผนอยู่มากพอสมควร 
 ๔. การจัดซื้อในส่วนของวัสดุทั่วไปมีการจัดซื้อนอกแผนสืบเนื่องจากการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ และ
วัสดุบางรายการจ าเป็นต้องใช้ด่วนจึงส่งผลให้แผนคลาดเคลื่อน 
 ๕. การจัดซื้อวัสดุในส่วนของยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม ที่มีความ
คลาดเคลื่อนซึ่งเกิดจากปริมาณการใช้ของคนไข้ท่ีมีการเพ่ิมหรือลดลง  
 
แนวทางการปรับปรุง 
 ๑. ส่งเสริมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ระเบียบพัสดุฯเพ่ิมเติม เช่น ส่งอบรม,รวมทั้งจัดหาคู่มือปฏิบัติ 
และมีการไปประชุมพัสดุในเรื่องของระเบียบใหม่เพ่ือหารือเกี่ยวกับปัญหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นในในแนวทางเดียวกันและถูกต้อง 
 ๒. หน่วยงานผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการให้จัดหาใช้ชัดเจน เช่น 
ประเภท ชนิด ขนาด สี ฯ เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในจัดซื้อ 
 ๓. การจัดซื้อในส่วนของครุภัณฑ์มีการติดตามความต้องการใช้ในการประชุม หัวหน้างานของ
โรงพยาบาลในทุกเดือนเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน 
 ๔. ก่อนการจัดซื้อวัสดุได้มีการส ารวจความต้องการในแต่ละหน่วยงานเพ่ือมาปรับให้เข้ากับแผนการ
จัดซื้อในปีงบประมาณต่อไป  
 ๕. การน าปัญหาที่พบเจอในการปฏิบัติงานมาหารือเพ่ือปรับเปลี่ยนให้เกิดการปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน 
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การวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ในปีงบประมาณ 256๒ 
 
จากผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ปี 25๖๒  น าสู่การพิจารณาด าเนนิการในปีงบประมาณ  256๓ 
และความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ๑. ส่งเสริมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ระเบียบพัสดุฯเพ่ิมเติม เช่น ส่งอบรม,รวมทั้งจัดหาคู่มือปฏิบัติ 
และมีการไปประชุมพัสดุในเรื่องของระเบียบใหม่เพ่ือหารือเกี่ยวกับปัญหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นในแนวทางเดียวกันและถูกต้อง 
 ๒. หน่วยงานผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการให้จัดหาใช้ชัดเจน เช่น 
ประเภท ชนิด ขนาด สี ฯ เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในจัดซื้อ 
 ๓. ปัจจุบันในส่วนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP ได้มีการปรับปรุงพัฒนาและมีความรวดเร็ว
มากขึ้น 
 ๔. การจัดซื้อในส่วนของครุภัณฑ์มีการติดตามความต้องการใช้ในการประชุมหัวหน้างานของ
โรงพยาบาลในทุกเดือนเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน 
 ๕. ก่อนการจัดซื้อวัสดุได้มีการส ารวจความต้องการในแต่ละหน่วยงานเพ่ือมาปรับให้ เข้ากับแผนการ
จัดซื้อในปีงบประมาณต่อไป และเพ่ือไม่เกิดการจัดซื้อที่เกินกว่างบประมาณที่ได้รับโดยสอบถามจากหน่วยงานถึง
ความจ าเป็นต้องการใช้ของวัสดุนั้นๆ 

๖. สรุปผลการด าเนินการทุกไตรมาส เสนอผู้บริหารฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุง และหาแนวทางแก้ไขเพ่ือ
การจัดซื้อจัดจ้าง ทมีีประสิทธิ์สูงสุด 

๗. การควบคุมปริมาณการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานโดยใช้การค านวณจากปริมาณคงเหลือของวัสดุ
นั้นๆ เพ่ือไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายที่เกินความต้องการ 

๘. การจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นรายการนอกแผนให้ท าบันทึกข้อความเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาในการด าเนนิการทุกครั้ง  

 
๑. ข้อมูลการจัดท าแผนการจัดซื้อในรอบปีต่อไปของแต่ละคลังวัสดุ ดังนี้ 
 - เวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 
 - ยา 
 - วัสดุวิทยาศาสตร์ 
 - วัสดุทันตกรรม 
 - วัสดุบริโภคเพ่ือใช้ประกอบอาหาร 
 - วัสดุเพื่อใช้ส าหรับการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
 - วัสดุทั่วไป 
 - ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
  ๑.๑  (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๓๐ วัน) เจ้าหน้าที่ในแต่ละคลังรวบรวมข้อมูลการจัดท าแผน โดยรวบรวมปริมาณการจัดซื้อ

ย้อนหลัง ๓ ปี และประมาณการความต้องการใช้โดยการค านวณ 
 

        รวมปริมาณย้อนหลัง   ๓ ปี (ปี ๕๘ x ๑)+(ปี๕๙ x ๓)+(ปี๖๐ x ๕)  
                 ๙ 
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       ๑.๒  พิจารณาคงคลัง (ตัดยอดคงคลัง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม) ก่อนจัดท าแผน 
       ๑.๓  ค านวณปริมาณความต้องการจัดซื้อ 
       ๑.๔  ค านวณงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อประจ าปี 
       ๑.๕  ก าหนดระยะเวลาการจัดซื้อเป็นรายงวดชัดเจน 
 
๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
       เสนอร่างแผนจัดซื้อต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือพิจารณาแผนและงบประมาณคณะกรรมการท าการ
พิจารณาทบทวน กลั่นกรอง ปรับลด ร่างแผนจัดซื้อตามความเหมาะสมและพิจารณาเห็นชอบ จากการเสนอ
แผนการจัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่ามีการจัดซื้อน้อยลงกว่าแผนการจัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ
สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นเงิน 598,097.82บาท ดังนี้ 
 
ตารางแสดงเปรียบเทียบแผนการจัดซื้อ ปี ๖๒ กับ ปี ๖๓ 
 

คลัง แผนปี ๖๒ แผนปี ๖๓ 
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๘,๐๗๗,๑๑๘.๗๗ ๘,๖๔๘,๒๔๐.๘๕ 
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ๙๓,๕๖๕.๐๔ ๑๒๕,๕๔๕.๓๘ 
วัสดุเภสัชกรรม ๒๒๖,๓๘๖.๓๐ ๒๗๒,๑๘๑.๙๐ 
วัสดุการแพทย์ ๑,๙๑๖,๗๗๔.๓๙ ๑,๖๓๔,๔๒๘.๓๙ 
วัสดุวิทยาศาสตร์ ๒,๖๔๖,๙๑๕.๐๐ ๒,๕๕๔,๒๖๔.๐๐ 
วัสดุ X-RAY ๐ ๐ 
วัสดุทันตกรรม (สิ้นเปลือง) ๕๖๘,๙๒๒.๕๙ ๗๕๒,๒๐๖.๙๐ 
วัสดุทันตกรรม (อุปกรณ์) ๑๙๙,๑๐๒.๐๐ ๗๙,๒๓๐.๐๐ 
วัสดุบริโภค ๓๖๘,๑๖๔.๐๐   376,183.98 
วัสดุส านักงาน ๑๘๙,๙๔๒.๒๔ 197,939.50 
วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๘๗,๗๐๐.๕๙ 506,794.80 
วัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๐๑,๔๘๐.๐๐ 139,930.00 
วัสดุไฟฟ้า ๓๒,๐๒๕.๐๐   14,150.00 
วัสดุก่อสร้าง ๓๐,๖๐๙.๐๐   17,532.00 
ครุภัณฑ ์ ๒,๙๑๙,๑๐๐.๐๐ 1,841,079.40 
รวมทั้งสิ้น ๑๗,๗๕๗,๘๐๔.๙๒ ๑๗,๑๕๙,๗๐๗.๑๐ 
 
๓. การอนุมัติแผน 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอนุมัติแผนจัดซื้อประจ าปีและพัสดุกลางท าการจัดส่งแผนไปยังส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนาม ก่อนสิ้นเดือนกันยายน 
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