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ก 

ค าน า 

  โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดล าปาง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้มีการน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการด าเนินงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ และน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนว
ทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 

 

                ผู้จัดท า 
             งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
         โรงพยาบาลแม่ทะ 
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บทที่ 1 บทน า 

  โรงพยาบาลแม่ทะ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยส่วนงานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ 
และกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ โรงพยาบาลแม่ทะ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการที่มีการ
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีการด าเนินงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุป
สรรค์ต่างๆ ในการด าเนินงาน เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผน ท าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป ทั้งยังเป็นการป้องกันปราบการเกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในส่วนการจัดซื้อ
ในโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง 

  รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่าง ๆ 
การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุป
ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เพ่ือให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลแม่ทะ น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานต่อไป 
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บทที่ 2 สรุปผลการด าเนินการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.1 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลแม่ทะ แบ่งออกเป็น 5 ศูนย์การสั่งซื้อ คือ 
 2.1.1 วัสดุทั่วไป หน่วยงานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ เป็นผู้จัดซื้อ 
 2.1.2 ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้จัดซ้ือ 
 2.1.3 วัสดุการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล เป็นผู้จัดซื้อ 
 2.1.4 วัสดุชันสูตร กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้จัดซื้อ 
 2.1.5 วัสดุทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม เป็นผู้จัดซื้อ 
 
 โดยมีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
  

 ตารางที่ 1 แสดงจ านวนครั้งจ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนครั้ง ร้อยละ 
1.วิธีเฉพาะเจาะจง 227 98.69 
2.วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

2 0.87 

3.วิธีคัดเลือก 1 0.43 
รวม 230 100 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลแม่ทะ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนทั้งสิ ้น 230 ครั้ง 
พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 227  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.69  รองลงมาคือ วิธี
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด าเนินการเพียง จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.87 วิธี
คัดเลือก 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.43  ดังแผนภูมิ 
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2.2 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
 โรงพยาบาลแม่ทะ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน     (งบ
ค่าเสื่อม) 70% โดยเป็นงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2561 ที่ยังไม่ได้ด าเนินการยกมาเป็นเงิน       1,369,000 บาท 
และงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2562 งบหน่วยบริการ 70% เป็นเงิน 2,526,909.64 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
3,895,909.64 บาท  โดยมีการจัดท าแผนจัดจ้าง  5  รายการ 

 
ตารางที่ 2 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าเสื่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ านวน
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง หมายเหตุ 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
วิธีคัดเลือก  

1.จัดซื้อ - -   
2.จัดจ้าง 1 2 1 ค้าง 1 รายการ 
     

รวม 1 2 1  
 
หมายเหตุ  เมื่อได้รับจัดสรรและโอนเงินงบประมาณมาได้มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานดังกล่าวซึ่งมีผล
การด าเนินงาน ดังตาราง 3 
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การจัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 

 

 

จากกราฟ จะเห็นว่าโรงพยาบาลแม่ทะ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดหาด้วยเงินงบลงทุน (ค่าเสื่อม)  4 
รายการ จากทั้งหมด 5 รายการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.00  
 

2.3 การจัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุงโรงพยาบาล) 

 ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลแม่ทะ ได้ร ับอนุมัติแผนการจัดซื ้อจัดจ้าง ภายใต้แผน Planfin 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 13 หมวด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,657,475.55 บาท  (ยี่สิบสามล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงแผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบ ารุง โรงพยาบาลแม่ทะ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประเภท วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน 
(บาท) 

ร้อยละ 

วัสดุทั่วไป 2,591,723.00  8.86  

ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,556,530.00  39.51  

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,923,545.55  6.58  

ค่าใช้สอย 13,177,400.00  45.05  

รวม 29,249,198.55 
 

100 

1.วิธี
เฉพาะเจาะจง 

25% 

2.วิธีประกวดราคาดว้ย
วิธีทางอิเล็กทรอนิกส ์

(e-bidding) 

50% 

3.วิธีคดัเลือก 
25% 

คร้ัง 
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วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนแบ่งเป็น วัสดุทั่วไป ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน 2,591,723.00  บาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.86 ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน 11,556,530.00บาท คิดเป็นร้อยละ 39.51  
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน 1,923,545.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.58 ค่าใช้สอย  
ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน 13,177,400.00 คิดเป็นร้อยละ 45.05 ตามกราฟ 

 

 

เมื่อได้รับการจัดสรรและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยมีผลการด าเนินงาน 
ดังตาราง 5  

 

 

 

 

 

 

วสัดุทัว่ไป 
8.86% 

ยาและเวชภณัฑมิ์ใช่
ยา 

39.51% 

วสัดุวทิยาศาสตร์
และการแพทย ์

6.58% 

ค่าใชส้อย 
45.05% 

จ ำนวนเงิน 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ ประเภท 
งบจัดสรร ตามแผนปี 

2561 
จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการแล้ว (บาท) 

ร้อยละการ
จัดซื้อได้ตาม

แผน 
เหลือจ่าย 

ร้อยละ
(ประหยัด) 

1 วัสดุทั่วไป 
2,591,723.00 2,558,609.64      98.72  33,113.36        1.28  

2 ยาและเวชภัณฑม์ิใช่ยา 
11,556,530.00 10,610,161.47      91.81  946,368.53        8.19  

3 
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

1,923,545.55 1,652,421.44      85.90  271,124.11       14.10  

4 ค่าใช้สอย 
13,177,400.00 17,850,031.63 100+ -4,672,631.63  -35.46  

รวมทั้งสิ้น 

            
29,249,198.55  

 

   

32,671,224.18  

 

100+ 

435,598.40 

-11.90  

 

 

จากตารางที่ 5 พบว่าประเภทวัสดุทั่วไป การจัดซื้อด าเนินการได้ร้อยละ 98.72  ประเภทยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยา การจัดซื้อด าเนินการได้ร้อยละ 91.81  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การจัดซื้อด าเนินการได้ร้อยละ 
85.90 ค่าใช้สอย การจัดซื้อด าเนินการได้ร้อยละ 100+ เนื่องจาก ร.พ.แม่ทะได้ด าเนินการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง
ของโรงพยาบาล เพราะไม่ได้ปรับปรุงมาหลายปี 

 

 

วสัดทุั่วไป ยาและเวชภณัฑม์ิใช่ยา 
วสัดวุิทยาศาสตรแ์ละ

การแพทย ์
ค่าใชส้อย 

แผน 2,591,723.00 11,556,530.00 1,923,545.55 13,177,400.00

จดัซือ้จริง 2,558,609.64 10,610,161.47 1,652,421.44 17,850,031.63

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00
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บทที่ 3 สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยัดงบประมาณ) 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลแม่ทะ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ วัสดุทั่วไป ,ยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยา,วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์,ค่าใช้สอย  ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดท าแผนและด าเนินการตามแผน 
จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการพยาบาล 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ เป็นเงิน 29,249,198.55 บาท  โดยแยกเป็นเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 3,895,909.64 บาท ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

1. เงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)ปี 2562 ได้รับจัดสรรปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2,526,909.64 บาท 
และงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2561 ที่ยังไม่ได้ด าเนินการยกมาอีก 1 รายการ เป็นเงิน 1,369,000 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 3,895,909.64 บาท ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จ านวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น
เงิน 498,000 บาท และ ประกวดราคา (e-bidding) เป็นเงิน 833,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 รายการ 
เป็นเงิน 1,195,909.64 บาท จากการวิเคราะห์การด าเนินงานดังกล่าวพบว่า เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธี ประกวดราคา          (e-bidding) เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันมากท าให้ได้ราคาที่ต่ ากว่า
งบประมาณ  

2. ประเภทวัสดุ ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างและมีการด าเนินการ ดังนี้  
 2.1 ประเภทวัสดุทั ่วไป ได้ร ับเง ินจัดสรร  2,591,723 บาท ด าเนินการจัดซื ้อด้วยวิธี

เฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 2,558,609.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.72  ต่ ากว่าแผน 33,113.36 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 1.28 

 2.2 ประเภทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ได้รับเงินจัดสรร  11,556,530 บาท ด าเนินการจัดซื้อด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 10,610,161.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.81  ต่ ากว่าแผน 946,368.53 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.19 

2.3 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้รับเงินจัดสรร      1,923,545.55 บาท  
ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน       1,652,421.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.90 ประหยัด
งบประมาณได้ 271,124.11  บาท คิดเป็นร้อยละ 14.10 

2.4 ประเภทค่าใช้สอย ได้รับเงินจัดสรร  13,177,400 บาท ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธี 
เฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคา e-bidding เป็นเงิน 17,850,031.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 100+  เกินแผน 
-4,672,631.63 บาท คิดเป็นร้อยละ -35.46 
 จากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ทั้ง 4 ประเภท เป็นดังนี้ 

- การจัดซื้อประเภทวัสดุทั่วไป สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
-  การจัดซื้อประเภทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
-  การจัดซื้อประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

-  การจัดซื้อประเภทค่าใช้สอย สามารถด าเนินการได้เกินแผน  
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 ประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
โรงพยาบาลแม่ทะ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และ ปัญหาที่เกิดจากภายในหน่วยงาน และ ภายนอก
หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ 

4.1 การปฏิบัติตามระเบียบใหม่ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีกระบวนการด าเนินงานตามระเบียบหลาย
ขั้นตอน ซึ่งมี่ความต่อเนื่องเป็นวงจร ท าให้ประสบปัญหาในทางปฏิบัติ  เช่น เกิดความล่าช้าในการด าเนินการและ
จัดท าเอกสารตามขั้นตอนต่างๆ  มีการใช้กระดาษเพ่ิมขึ้นในการจัดซื้อประมาณครั้งละ 10 แผ่น ท าให้สิ้นเปลือง
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 

4.2 แบบแปลน แบบรายการ และการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะล่าช้า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4.3 มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และวงเงินที่ได้รับ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที 

4.4 ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายละเอียด แบบแปลน ราคากลางและการก าหนด
ขอบเขตของงาน ท าให้ต้องขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน 

4.5 การสืบราคาจากผู้ขาย หรือผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและ
คิดราคา 

4.6 ปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจในระเบียบใหม่ของหน่วยจัดซื้ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
แต่ละประเภท  เช่น ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น  
 

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลแม่ทะได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามหมวด 4 หมวด   มีผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมทั้ง 4 หมวดเป็นไปตามแผนงบจัดสรร เกินแผน ปี 2562 อยู่ที่ ร้อยละ -11.90 จากหมวดค่า
ใช้สอย 

แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- โรงพยาบาลแม่ทะ ควรจัดให้มีกระบวนการควบคุมก ากับแผนที่ดี ควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และให้มีประสิทธิผลสูงสุด 

- ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม ลดอัตราการส ารองคลัง 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงานและต้องจัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาใช้ชัดเจน  
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ประชุม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่  
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