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โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 



คํานํา 

 

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ไดจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป งบประมาณ 2564 เพ่ือแสดงใหเห็นวามีผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางเปน อยางไร และเพ่ือใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ท่ีกําหนดสวนราชการมี  
การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ในรอบปท่ีผานมาท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการทบทวนและวางแผนการจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุในปงบประมาณตอไปใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด 

 

 

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ   

                   พฤศจิกายน 2564 
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การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

******************** 

หนวยงาน  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

1. งบคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม) ประจําปงบประมาณ              

พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน 8,643,400.00 บาท 

1.1    คาครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย จํานวน  22  รายการ 

1.2    คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการ 

1.3    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน  -  รายการ 

1.4    วิธีการดําเนินการจัดหา 

- วิธีเฉพาะเจาะจง  19  โครงการ เปนเงิน 6,231,000.00 บาท 

- วิธีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 

2,412,400.00 บาท 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนเงิน  137,237,031.45 บาท 

2.1  คาเวชภัณฑ  คาวัสดุเภสัชกรรม คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย คาวัสดุการแพทย  คาวัสดุทันตกรรม 

คาวัสดุท่ัวไป และจางเหมาบริการ 

2.2  วิธีการดําเนินการจัดหา 

- วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 2,850 โครงการ เปนเงิน 119,701,358.45 บาท 

- วิธีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  จํานวน 13 โครงการ           

เปนเงิน 11,830,873.00 บาท 

- วิธีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  จํานวน 2 โครงการ            

เปนเงิน 5,704,800.00.-บาท 

3. งบประมาณท่ีประหยัดได 

3.1 งบคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม) ประจําปงบประมาณ            

พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน  8,643,400.00 บาท ดําเนินการจัดหาดวยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธี

ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ไดในวงเงิน 8,643,400 บาท       

ซ่ึงต่ํากวางบประมาณเปนเงินจํานวน  210,025.00 บาท สามารถประหยัดงบประมาณคิดเปน       

รอยละ 2.42 

3.2  เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวนเงิน  

137,237,031.45 บาท ดําเนินการจัดหาดวยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส   (e-bidding) ไดในวงเงิน 136,061,671.85 บาท  ซ่ึงต่ํากวางบประมาณเปน

เงินจํานวน  1,175,359.60 บาท สามารถประหยดังบประมาณคิดเปน รอยละ 0.85 

 

 

 



 

วิธีการจัดซ้ือ/จัดจาง 
                                                        หนวย :  โครงการ 

รายการ/โครงการ
(จํานวน) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีประกวดราคาซ้ือ

อิเล็กทรอนิกส    
(e-bidding) 

วิธีประกวดราคา
จางอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 
หมายเหตุ 

2888 2869 17 2  
รอยละ 99.34 0.59 0.07  

 

 

งบประมาณในการจัดซ้ือ/จัดจาง 
                                                            หนวย :  บาท 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีประกวดราคาซ้ือ

อิเล็กทรอนิกส     
(e-bidding) 

วิธีประกวดราคา
จางอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 
หมายเหตุ 

145,880,431.45 125,932,358.45 14,243,273.00                       5,704,800.00  
จัดหาได 125,932,358.45 13,643,713.40 5,115,000.00  

วงเงินท่ียังไมไดดําเนินการ 0 0 0  
วงเงินเหลือจาย 0 599,559.60 589,800.00  

รอยละ 86.32 9.76 3.92  
 

  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ไดวิ เคราะหแผน/ผล การปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจาง             

เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) และงบคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม)  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

1. รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ / จัดจาง 
2. รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ / จัดจาง 

3. การดําเนินการเปนไปตามแผนความตองการครุภัณฑ  

   3.๑  แผนงบคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน (คาเสื่อม จาก 

                                   สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 9 นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ  

                                   พ.ศ.2564)  

   3.2 แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 

                                  งบประมาณ พ.ศ. 2564 

สามารถดําเนินการจัดหาไดตามกําหนดเง่ือนเวลา ภายใตการดําเนินการตามหลักการความโปรงใส ความคุมคา      

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการแขงขันอยางเปนธรรม ประหยัดคาใชจายงบประมาณ ซ่ึงเปนประโยชนตอทาง

ราชการและไมมีขอรองเรียนใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.34% 

0.59% 

0.07% 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคาซือ้อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 



 

 

ตารางท่ี 2 แสดงรอยละงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนภูมิแสดงรอยละงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 
 

สรุปในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นไดวา การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางมีการใชงบประมาณใน

การจัดซ้ือจัดจางโดย วิธีเฉพาะเจาะจงนั้นพบเปนอันดับแรกและเปนวงเงินท่ีสูงมาก  ลําดับท่ีสอง ไดแกวิธีประกวด

ราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) สอดคลองกับการใชงบประมาณเปนลําดับท่ีสองเชนกัน และ

ลําดับท่ีสาม ไดแกวธิีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ซ่ึงมีความสอดคลองกับการใช

งบประมาณเปนลําดับท่ีสาม จะเห็นไดวาวิธีการจัดซ้ือจัดจางกับการใชจายงบประมาณสอดคลองเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน   
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แผนภูมิสรุปรอยละของจํานวนโครงการและรอยละงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง           

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ความเส่ียงในการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง 

1. ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผนเนื่องจากสถานการณโรคระบาด 

(COVID-19) วัสดุครุภัณฑบางรายการไมสามารถจัดซ้ือได และวัสดุบางรายการมีราคาสูงกวา

งบประมาณท่ีขออนุมัติ สงผลตอความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดความลาชา และเวลาในการจัดหาไมเพียง

พอท่ีจะจัดหาตามระเบียบได 

2. การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงมีจํานวนโครงการปริมาณมาก ระบบ e-GP หลุดบอย   

ทํางานไดไมตอเนื่อง ตองใชเวลานานในการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ทําใหไมสามารถดําเนินการ 

จัดซ้ือจัดจางในระบบ e-GP ไดทันตามกําหนดเวลา สงผลใหเกิดความลาชา 

3. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคําวินิจฉัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจางมีจํานวนมาก มีความยุงยากซับซอน มีความไมชัดเจนของขอมูลในหลายเรื่อง        

เปนปญหาการตีความในการปฏิบัติงาน ท่ีไมชัดเจน สงผลใหเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ผิดพลาด 

4. ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ มีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน ขาดบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีจัดซ้ือจัดจาง ทําใหการ   

ดําเนินงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 

แนวทางแกไข/ปรับปรุงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพลดปญหาความเส่ียงในการจัดหาพัสด ุ

1. นําแผนการจัดซ้ือประจําปของกลุมงานมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปงบประมาณของแตละ

รายการเพ่ือจัดทําแผนการจัดซ้ือรายปใหสอดคลองกับวิธีการจัดซ้ือ สามารถดําเนินการจัดซ้ือไดถูก

วิธี เหมาะสมกับวงเงินท่ีประมาณการไวในแผนการจัดซ้ือและจัดทําสรุปผลการจัดซ้ือตาม

แผนปฏิบัติการเปนรายไตรมาส 

2. สรางความตระหนักใหเจาของโครงการเรงดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรการเรงรัดการเบิกจาย 

และเพ่ือไมทําใหการจัดซ้ือจัดจางไปกระจุกตัวในชวงสิ้นปงบประมาณ สามารถดําเนินการจัดหาพัสดุ

ไดอยางคลองตัวและถูกตองตามระเบียบ 

3. ใหเจาหนาท่ีพัสดุและผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานศึกษาระเบียบ กฎหมาย คูมือ แนวทางปฏิบัติ

ใหมๆ อยูเสมอและเขารับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือความถูกตองแมนยําไมใหเกิดขอผิดพลาด

ในการปฏิบัติงาน 

4. จัดทําแผนผังและชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน 

4.2 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 

4.3 กําหนดวันท่ีดําเนินการ 

4.4 กําหนดผูรับผิดชอบ / ผูติดตามการดําเนินการ 

5. กําหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสรางความเขาใจใหกับผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานพัสดุเพ่ือไมให

ขาดแคลนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุอีก 

6. นําระบบสารสนเทศมาใชในงานพัสดุเพ่ือลดภาระการปฏิบัติงาน 

7. นําปญหาและอุปสรรคท่ีปรับปรุงเพ่ือกําหนดเปนแนวปฏิบัติ 
 



การวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการจัดซ้ือ/จัดจางและแนวทางแกไขเพ่ือนําไปปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจาง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ 

กิจกรรม 
การจัดซ้ือ/จัดจาง 

ข้ันตอนหลัก 
และวัตถุประสงค ปญหาอุปสรรค 

การแกไขปญหาอุปสรรค 
และแนวทางนําไปปฏิบัติ 

 
หมายเหตุ 

 

วัตถุประสงค 
1. การจัดทําแผนจัดซ้ือ
ประจาํป 
 
 
 

 

ข้ันตอนหลัก 
1. สํารวจความตองการ
เพ่ือใหทราบความ
ตองการพัสดุ 
2. จัดทําแผนการจัดซ้ือ 
 
 

 

 

1.สํารวจความตองการ
ลาชา 
 
2.แบบสํารวจตอบกลบั
ไดรับคืนไมครบ 
๓. ระบุรายละเอียดของ
พัสดุท่ีตองการไมชัดเจน 
4.วัสดุมีราคาสูงกวา
งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เนื่องจากสถานการณโรค
ระบาด COVID-19 

 
 

1.กําหนดมาตรการในการ
สํารวจความตองการ 
 
2.กําหนดวิธีการจัดซ้ือจัด
จางตามวงเงิน/แผนจัดซ้ือ 
๓. ระบุรายละเอียดของ
พัสดุใหครบถวน  
4. เรงรัดการดําเนินการ
จัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเพ่ือใชในการ
จัดหาพัสดุ 

 
 
 
 
 

 
2. อบรมเจาหนาท่ีพัสดุ 

 
1. เขารับการอบรม
ตามท่ีหนวยงาน
ผูรับผิดชอบจัด 

 

1.เจาหนาท่ีพัสดุ
หมุนเวียนเปลี่ยนทําให
ไมเกิดความตอเนื่องใน
การปฏิบัติงาน 
2. ระเบียบมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 

 
1.จัดทําแผนผังการ
ปฏิบัติงาน 
2.ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
อยางเครงครัด 
 

 

 
3. เตรียมการจัดซ้ือ/จาง
เพ่ือใหการดําเนินการตรง
ตามแผนท่ีกําหนดไวและ
ถูกตองตามระเบียบ 
 

 
1. เตรียมเอกสารการ
จัดซ้ือจัดจาง 
2. ดําเนินการจัดซ้ือตาม
แผนผัง/คูมือ การ
ปฏิบัติงาน 

 

1.ผูรับผิดชอบงานพัสดุ
เตรียมเอกสารในการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ใหไมครบถวน ถูกตอง 
2. เจาหนาท่ีพัสดุมี
ทักษะไมเพียงพอ 
 

 
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบพัสดุ / แผนผัง 
อยางเครงครัด 
2. จัดทําผังกํากับงานจัดซ้ือ
จัดจางแตละรายการ 
3. กําหนดผูรับผิดชอบ/
ผูติดตาม 
4. นําระบบสารสนเทศมาใช
ในการปฏิบัติงานเพ่ือลด
ภาระการทํางาน 

 

4. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการ
จัดซ้ือจัดจางรายไตรมาส 
 

1. จัดทํารายงานผลการ
ปฎิบัติงานตามแผน 

1. การจัดซ้ือจัดจางไม
เปนไปตามแผน 

1. กํากับ ติดตาม การ
ปฎิบัติงานตามแผนอยาง
เครงครัด 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


