
 

 

 
 

 
 
 
 

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

หน่วยงานโรงพยาบาลแก้งคร้อ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                                           ค าน า 
 

 โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์   ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยน าแผนการจัดซื้อจัดจ้างกับผลการจัดซื้อจัดจ้างมาเปรียบเทียบเป็นร้อยละของการด าเนินการ และจ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  
 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดใน
การจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  
         คณะท างานรายงาน 
          พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                                          สารบัญ 
 
 

1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อ          ๒ 
๒.  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕๖๕       ๘ 
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง         ๘ 
๒.๒.  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด        ๘ 
๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ      ๘ 
๒.๔  แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง      ๙ 
สรุป             ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

                                                สารบัญตาราง 
 

 
ตารางที่ ๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างกับผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๕     ๑ 
ตารางที่ ๒ จ านวนประเภทในหมวดยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ      ๒ 
ตารางที่ ๓ จ านวนประเภทในหมวดวัสดุ จ าแนกตามวิธีและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง    ๓ 
ตารางที่ ๔ จ านวนประเภทในหมวดค่าใช้สอย จ าแนกตามวิธีและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง   ๔ 
ตารางที่ ๕ จ านวนประเภทในหมวดครุภัณฑ์  จ าแนกตามวิธีและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง   ๕ 
ตารางที่ ๖ จ านวนประเภทในหมวดค่าสาธารณูปโภค         ๗ 
ตารางที่ ๗ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง    ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

 

 
 

 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หน่วยงานโรงพยาบาลแก้งคร้อ 

 
 โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป งานพัสดุ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์   
ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยน าแผนการจัดซื้อจัดจ้างกับผล
การจัดซื้อจัดจ้างมาเปรียบเทียบเป็นร้อยละของการด าเนินการ และจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของ
จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
การทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  
 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ ๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างกับผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ล าดับ หมวดการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการจัดซื้อจัด

จ้าง 
ผลการจัดซื้อจัด

จ้าง 
ผลต่าง ร้อยละของแผน 

๑ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๕๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๓,๕๕๖,๖๓๐ ๘๔๓,๓๗๐.๐๐ ๙๘.๔๕ 

๒ วัสดุ ๕,๔๙๓,๐๐๐.๐๐ ๔,๖๘๖,๖๘๗.๗๗ ๘๐๖,๓๑๒.๒๓ ๘๕.๓๒ 

๓ ค่าใช้สอย ๗,๑๓๕,๘๔๗.๑๔ ๖,๘๖๙,๐๐๖.๒๙ ๒๖๖,๘๔๐.๘๕ ๙๖.๒๖ 

๔ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง   ๐ ๐.๐๐   

๕ ครุภัณฑ์ ๔,๘๕๐,๐๐๐ ๔,๖๙๙,๔๕๒.๐๐ ๑๕๐,๕๔๘.๐๐ ๙๖.๙๐ 

๖ ค่าสาธารณูปโภค ๔,๔๒๘,๑๐๐ ๓,๘๐๑,๗๗๐.๐๐ ๖๒๖,๓๓๐.๐๐ ๘๕.๘๖ 

รวม ๗๖,๓๐๖,๙๔๗.๑๔ ๗๓,๖๑๓,๕๔๖.๐๖ ๒,๖๙๓,๔๐๑.๐๘ ๙๖.๔๗ ๙๖.๔๗ 

 
 
 



๒ 

 

 
 

๑.  รายงานสรุปผลการจัดซื้อ 
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โรงพยาบาล
แก้งคร้อ  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ วงเงิน ๗๓,๖๑๓,๕๔๖.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๔๗ ของแผนการจัดซ้ือ 
 
ตารางที่ ๒ จ านวนประเภทในหมวดยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จ าแนกตามวิธีและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 
ล า 

ดับ 
หมวดยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง e-bidding 

๑ ๑๐๑ ยา ๒๔,๐๕๘,๒๖๒.๑๓  

๒ ๑๐๒ วัสดุเภสชักรรม ๔๗๙,๘๗๕  

๓ ๑๐๔ วัสดุการแพทย์ทั่วไป ๘,๘๖๑,๙๐๙.๕๕  

๔ ๑๐๕ วัสดุทันตกรรม ๘๗๐,๔๐๘.๔๔  

๕ ๑๐๖ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๑๙,๒๘๖,๑๗๔.๓๘  

รวม ๕๓,๕๕๖,๖๓๐  

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามประเภทในหมวดยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี ๒๕๖๕ 
 

 
 
 แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามประเภทในหมวดยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
พบว่างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง มากที่สุดคือ ประเภทยา คิดเป็นร้อยละ ๔๔ .๙๒ รองลงมาคือ วัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๑ ประเภท ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๕ 
ประเภทวัสดุทันตกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓ และวัสดุเภสัชกรรม คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๐  

101 ยา,  44.92  

106 วสัดวุิทยาศาสตร์และ
การแพทย,์  36.01  

104 วสัดุ
การแพทย์
ทัว่ไป,  
16.55  

105 วสัดทุนั
ตกรรม,  
1.63  

102 วสัดเุภสชักรรม,  0.90  

101 ยา 

106 วสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

104 วสัดกุารแพทย์ทัว่ไป 

105 วสัดทุนัตกรรม 

102 วสัดเุภสชักรรม 



๓ 

 

 
 

ตารางที่ ๓ จ านวนประเภทในหมวดวัสดุ จ าแนกตามวิธีและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 
ล า 

ดับ 
หมวดวัสดุ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง e-bidding 

๑ ๒๐๑ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๙๐๑,๖๑๓  

๒ ๒๐๒ วัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๗๒,๒๑๗  

๓ ๒๐๓ วัสดุส านักงาน ๑,๓๙๔,๑๐๕.๓๘  

๔ ๒๐๕ วัสดุเครื่องแต่งกาย ๙๕๒,๑๘๐  

๕ ๒๐๖ วัสดุงานบ้านงานครัว ๑,๔๒๘,๕๓๘.๐๙  

๖ ๒๐๗ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑๖๕,๗๙๙.๓๐  

๗ ๒๐๘ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๖๓,๐๗๔  

๘ ๒๐๙ วัสดุก่อสร้าง ๑๗๗,๖๑๘  

๙ ๒๑๐ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๓๓,๑๕๖  

รวม ๔,๖๘๖,๖๘๗.๗๗ ๐ 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามประเภทในหมวดวัสดุ ปี ๒๕๖๕ 

 
  

206 วสัดงุานบ้านงานครัว,  
25.56  

203 วสัดสุ านกังาน,  24.95  

205 วสัดเุคร่ืองแต่งกาย,  17.04  

201 วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น,  
16.13  

202 วสัดคุอมพิวเตอร์,  6.66  

209 วสัดกุ่อสร้าง,  3.18  

207 วสัดยุานพาหนะและขนสง่,  
2.97  

208 วสัดไุฟฟ้าและวิทย,ุ  2.92  210 วสัดโุฆษณา
และเผยแพร่,  0.59  

206 วสัดงุานบ้านงานครัว 

203 วสัดสุ านกังาน 

205 วสัดเุคร่ืองแต่งกาย 

201 วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 

202 วสัดคุอมพิวเตอร์ 

209 วสัดกุ่อสร้าง 

207 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 

208 วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ

210 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 



๔ 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามประเภทในหมวดวัสดุมากที่สุดคือ พบว่า
งบประมาณ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๕๖ รองลงมาคือ ประเภทวัสดุส านักงาน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๔.๙๕ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๔ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๑๓ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๖ ประเภทวัสดุก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๘  
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒.๙๒ และประเภทวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙  
 
 ตารางที่ ๔ จ านวนประเภทในหมวดค่าใช้สอย จ าแนกตามวิธีและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 
ล า 

ดับ 
หมวดค่าใช้สอย 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง e-bidding 

๑ ๓๐๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน -  

๒ ๓๐๓ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓๐๗,๐๗๓.๕๔  

๓ ๓๐๕ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๒๒๐,๒๙๐  

๔ ๓๐๗ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๓๙,๑๐๘.๕๐  

๕ ๓๐๙ ค่าจ้างเหมาซักรีด ๗๓๓,๓๕๐  

๖ ๓๑๑ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  ๒,๙๐๐,๓๒๐ 

๗ ๓๑๒ ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย ๑,๒๑๒,๐๐๐  

๘ 

 
๓๑๓ ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนสนับสนุน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ๔๐,๗๕๐ 

 

๙ 

 
๓๑๔ ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ ๔๓๘,๗๔๑.๕๐ 

 

๑๐ 

 
๓๑๖ ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ ๑๗,๔๐๐ 

 

๑๑ ๓๑๘ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กลุ่มงานทันตกรรม) -  

๑๒ 

 

๓๑๙ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์) 
๙๕๙,๙๗๒.๗๕ 

 

รวม ๓,๙๖๘,๖๘๖.๒๙ ๒,๙๐๐,๓๒๐.๐๐ 

 
 
 



๕ 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามประเภทในหมวดใช้สอย ปี ๒๕๖๕ 
 

 
 

 แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามประเภทในหมวดค่าใช้สอย พบว่า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง มากที่สุดคือ ประเภทค่าจ้างเหมาท าความสะอาด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๒ รองลงมา
คือ ประเภทค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๐  ประเภทค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๕.๘๑ ประเภทค่าจ้างเหมาซักรีด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๖ ประเภทค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์  คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๙ ประเภทค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๐  
๑๔ ประเภทค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กลุ่มงานทันตกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๘  
 
ตารางที่ ๕ จ านวนประเภทในหมวดครุภัณฑ์  จ าแนกตามวิธีและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 

ล า ดับ หมวดครุภัณฑ์ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง e-bidding 

๑ ๕๐๒ ครุภัณฑ์ส านักงาน-Interface ๑๖๗,๗๗๙  

๓ ๕๐๕ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface ๗๙,๘๗๐  

311 ค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาด,  37.82  

314 ค่าจ้างเหมาก าจดัขยะติด
เชือ้,  17.10  

312 ค่าจ้างเหมาดแูลความ
ปลอดภยั,  15.81  

309 ค่าจ้างเหมาซกัรีด,  12.16  

305 ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย,์  5.39  

303 ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนสง่,  4.50  

318 ค่าจ้างตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการ             

(กลุม่งานทนัตกรรม),  
3.88  

316 ค่าซอ่มบ ารุง
เคร่ืองปรับอากาศ,  2.06  

319 ค่าจ้างตรวจ
ทางห้องปฏิบติัการ 
(กลุม่งานเทคนิค
การแพทย)์,  0.83  

307 ค่าซอ่มแซม
ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว,  0.43  

302 ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์
ส านกังาน,  0.02  



๖ 

 

 
 

ล า ดับ หมวดครุภัณฑ์ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง e-bidding 

๔ ๕๐๖ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface ๑๗,๖๐๐  

๖ 

๕๑๐ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface      

๓๐๗,๙๙๕.๐๐  

                                

๒,๘๙๘,๕๐๐  

๗ 

 

๕๑๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface 
๑,๑๕๒,๙๑๔ 

 

๘ 

 

๕๑๔ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface 
๗๔,๗๙๔ 

 

รวม ๑,๘๐๐,๙๕๒ ๒,๘๙๘,๕๐๐ 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามประเภทในหมวดครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๕ 

 
แผนภูมแิสดงร้อยละงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามประเภทในหมวดครุภัณฑ์ พบว่า

งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง มากท่ีสุดคือ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface  คิดเป็นร้อยละ 

๖๘.๒๓ รองลงมาคือ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface  คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๓  ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน-Interface คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๐ 

510 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และ

การแพทย-์Interface,  

68.23  

511 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-

Interface,  24.53  

502 ครุภณัฑ์ส านกังาน-

Interface,  3.57  

505 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย-ุ

Interface,  1.70  

514 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว-

Interface,  1.59  

506 ครุภณัฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่-Interface,  0.37  



๗ 

 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-

Interface  คิดเป็น ร้อยละ ๐.๓๗    

ตารางที่ ๖ จ านวนประเภทในหมวดค่าสาธารณูปโภค  จ าแนกตามวิธีและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 

ล าดับ หมวดค่าสาธารณูปโภค   
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง e-bidding 

๑ ๖๐๑ ค่าไฟฟ้า ๓,๒๔๖,๘๘๖.๓๙  

๒ ๖๐๒ ค่าน้ าประปา ๔๓๓,๖๒๖.๑๗  

๓ ๖๐๓ ค่าไปรษณีย์ ๙,๗๖๖  

๔ ๖๐๔ ค่าโทรศัพท์ ๑๗,๑๑๖.๗๙  

๕ 

๖๐๕ ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม 
๙๔,๓๗๔.๙๙ 

 

รวม ๓,๘๐๑,๗๗๐  

 

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามประเภทในหมวดค่าสาธารณูปโภค ปี ๒๕๖๕ 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามประเภทในหมวดค่าสาธารณูปโภค พบว่า 

มากที่สุดคือ ค่าไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐  รองลงมาคือ ค่าน้ าประปา คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๑  ค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม  คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๘   ค่าโทรศัพท์  คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๕  ค่าไปรษณีย์  คิดเป็นร้อยละ 
๐.๒๖   

601 ค่าไฟฟ้า,  85.40  

602 ค่าน า้ประปา,  
11.41  

605 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม,  2.48  

604 ค่าโทรศพัท์,  0.45  603 ค่าไปรษณีย์,  0.26  



๘ 

 

 
 

๒.  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕๖๕ 
 การจัดซื้อจัดจ้างส่วนมากใช้งบประมาณอยู่ในแผนงบประมาณที่ก าหนดไว้ แต่บางส่วนที่จัดซื้อจัดจ้างเกิน
แผนงบประมาณที่ก าหนดไว้ ได้แก่ วัสดุการแพทย์ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๗๙ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๐๗ จากการวิเคราะห์พบว่า ในปี ๒๕๖๕ มีการระบาดของโรคโควิดในพ้ืนที่ ท าให้มีการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นจ านวนมาก  เพ่ือให้เพียงพอต่อการดูแลรักษาพยาบาล และให้บริการแก่ผู้ป่วยปละผู้รับบริการ 
  

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่  ที่เสนอรายการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือพิจารณาอนุมัติ นั้นเสนอมาเป็นรายการจ านวนมากไม่

เรียงความส าคัญหรือความจ าเป็นก่อนหลัง ท าให้คณะกรรมการมีความเสี่ยง ในการพิจารณาไม่ตรงกับความ
ต้องการ ในงบประมาณท่ีมีจ ากัด 

เจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจในระเบียบใหม่ของหน่วยจัดซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ  เช่น 
ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น  กระบวนการด าเนินงานตามระเบียบ
หลายขั้นตอน เกิดความล่าช้าในการด าเนินการและจัดท าเอกสารตาม โปรแกรมซ้ าซ้อน อินเตอร์เน็ตช้า 

 
๒.๒.  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
โรงพยาบาลแก้งคร้อ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายบ่อย 
2. การเกิดโรคอุบัติใหม่ในพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถจ ากัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการ 

 
๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

โรงพยาบาลแก้งคร้อ  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมี
บางรายการที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ต่ ากว่าราคากลาง ส่งผลให้สามารถประหยัดงบประมาณทางราชการ
ไดด้ังนี้ 

ตารางที่ ๙ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ล าดับ ประเภทงบ จัดสรร วงเงินที่จัดซื้อ วงเงินคงเหลือ 

๑ งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ 
๔,๖๔๕,๕๓๐.๐๔ ๔,๔๗๖,๐๓๐.๐๔ 

๑๖๙,๕๐๐.๐๐ 
 

๒ งบค่าเสื่อมระดับจังหวัด 
๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๔๘,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 
 

๓ งบสนับสนุนจากเขต ๑,๙๕๔,๗๑๘.๕๙ ๑,๙๕๓,๗๑๘.๕๙ ๑,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๘,๙๕๐,๒๔๘.๖๓ ๘,๗๗๗,๗๔๘.๖๓ ๑๗๒,๕๐๐.๐๐ 



๙ 

 

 
 

จากตารางรายละเอียดงบจัดสรร ประจ าปี ๒๕๖๕  วงเงินคงเหลือ ๑๗๒,๕๐๐ บาท คิดเป็น  ร้อยละ ๑.๙๓  ของ
ประเภทงบจัดสรร ซ่ึงเป็นการประหยัดงบประมาณ 
 

๒.๔  แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัด
จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  โรงพยาบาลแก้งคร้อ มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ดังนี้ 

๑. เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อด าเนินการจัดหาตามข้ันตอน 
๒. จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
๓. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้ันตอนและระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ก าหนด 
๔. จัดท าผังและชี้แจงรายละเอียด 

- ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
- ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ 
- ก าหนดวันที่ด าเนินการ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ  ผู้ติดตามการด าเนินการ 

๕. ศึกษาท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการทุกขั้นตอน 
๖. มีคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ 
๗.มีการส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
๘. น าบทเรียนจากการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งก่อนๆมาใช้ประกอบการในการแก้ปัญหา 
๙. น าปัญหาและอุปสรรคที่พบมาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในคราวต่อไป 
 
สรุป 
 โรงพยาบาลแก้งคร้อ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐  กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันกันอย่างเป็น
ธรรม  
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