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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

                 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตาม เกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ซ่ึงส่วนราชการจะต้อง
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา             เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลการดำเนินงานในรอบปี
ปัจจุบัน การรายงานในคร้ังนี้มีวงรอบการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 
2564       โดยการนำผลของการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มี
ดังต่อไปนี้ 

1. ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลพล   ได้มีการจัดซ้ือจัดจ้างท้ังส้ิน      2,816   โครงการ 
 โดยวิธีการจัดหาท่ีมีจำนวนโครงการมากท่ีสุด  คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2,810 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.79 
รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.20  

2. ในปีงบประมาณ  2564 เงินนอกงบประมาณ   โรงพยาบาลพล    มีการจัดซ้ือจัดจ้างท้ังส้ิน  
82,451,141.56 บาทโดยวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีวงเงินงบประมาณสูงสุด คือ  วิธีเจาะจง 64,206,391.56 คิดเป็น
ร้อยละ 77.87 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18,244,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.13  

3. ผลสำเร็จในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในภาพรวมของโรงพยาบาลพล มีระดับความสำเร็จ 
เบิกจ่ายเงินได้ทันเวลา คิดเป็น ร้อยละ 100 

4. งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 
72 โครงการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 7,341,651.82 ในการนี้โรงพยาบาลพล การจัดซ้ือจัดจ้างได้ในราคา  
7,241,787.44 บาท สามารถประหยัดงบประมาณ จากการจัดซ้ือจัดจ้างท้ังส้ิน 99,864.38 คิดเป็นร้อยละ 1.36 
และสามารถเบิกจ่ายได้ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

งานพัสดุ 

 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 



ความเป็นมาและความสำคัญ 
 

การจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างของโรงพยาบาลพล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะต้องดำเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือแจ้งเวียน ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างของส่วน
ราชการจะต้องมีกระบวนการในการจัดหาพัสดุหลายขั้นตอน ตั้งแต่การจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี การ
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ การควบคุมและการรักษาพัสดุ ไปจนถึงการ
จำหน่ายพัสดุ โดยในแต่ละกระบวนการส่วนราชการจะต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายต่าง ๆ หากขาดการวางแผนการดำเนินงานท่ีดี ส่วนราชการอาจจะจัดซ้ือจ้างจ้างไม่เป็นไปตามแผนและ
เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าปีงบประมาณ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมขององค์กร
และของประเทศ 
 จากผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพล ใน 2-3 ปี ย้อนหลัง โรงพยาบาลพล 
พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้าง อาทิ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
ต้องอาศัยการตีความ ทำให้การปฏิบัติงานบางคร้ังล่าช้ากว่ากำหนดเพราะต้องให้นิติกร หรือผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ 
หรือ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจหรือการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์บางรายการไม่สามารถ
จัดหาได้เนื่องจาก การเปล่ียนแปลงคุณลักษณะบางประการของผู้ผลิต ท้ังนี้ เป็นเหตุจาการท่ี โรงพยาบาลพล 
ต้องส่งคำขอตั้งงบประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 7-8 เดือน ด้วยระยะเวลาดังกล่าว ราคาหรือคุณลักษณะครุภัณฑ์
บางรายการอาจเกิดการเปล่ียนแปลง และเมื่อโรงพยาบาลพล ได้รับจัดสรรงบประมาณก็จัดซ้ือจัดจ้างได้ล่าช้า 
และปัญหาท่ีเกิดภายในโรงพยาบาลพล คือ บางหน่วยงานไม่มีความพร้อมในการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ทำ
ให้กำหนดคุณลักษณะ ทำให้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะล่าช้าและจัดซื้อจัดจ ้างล่า ช้า เป็นต้น 
นอกจากนี้ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ได้กำหนดตัวช้ีวัดในการประเมินการบริหารของ
หน่วยงานภาครัฐในด้านการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำผล
การวิเคราะห์ ไปใช้ในการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลพล จึงต้องมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อวิเคราะห์ถึงการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคหรือ 
ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง  โรงพยาบาลพล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
  โรงพยาบาลพลได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผน ประจำปี 2564   
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานจัดหาพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity  and Transparency  Assessment: ITA) ท่ีกำหนดส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและ 
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าต่อภาครัฐ จึงขอแสดงผลการ
วิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. ภาพรวมการจัดซ้ือพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 

การจัดซ้ือพัสดุในโรงพยาบาลพลแบ่งเป็น 2 หมวดหลัก คือพัสดุท่ัวไป และพัสดุทางการแพทย์ กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไปเป็นผู้จัดซ้ือพัสดุท่ัวไปและพัสดุการแพทย์ของกลุ่มงานทันตกรรมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กลุ่มงานรังสีกลุ่มการ
พยาบาล  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้จัดซ้ือยา โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนคร้ังจำแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จำนวนครั้ง ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 2,255 99.79 

วิธีคัดเลือก - - 

วิธีประกาศเชิญชวน  - - 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 6                 0.21 

รวม 2,861 100 

 
ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลพล ได้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 2,861 คร้ัง พบว่าวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ท่ีมีจำนวนสูงท่ีสุด ได้แก่  วิธีเจาะจง  จำนวน 2,855  คร้ังคิดเป็นร้อยละ 99.79 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      
(e-bidding) จำนวน 6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.21  
 
2. การจัดซ้ือด้วยเงินงบประมาณ 

โรงพยาบาลพล ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)             
70% 20%  และ 10% ปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 7,341,651.82  บาท โดยมีการจัดทำแผน 
การจัดซ้ือจัดจ้างทั้งหมด  72  โครงการ  จัดซ้ือครุภัณฑ์ 65  รายการ  จัดจ้าง 7 รายการ  
 
 
 
 



 
ตารางที่ 2 แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 

จำนวนโครงการ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

การจัดซ้ือ 62 - 3 

การจัดจ้าง 7 - 0 

รวม 72 - 3 

 
 
เมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564 หรืองบค่าเส่ือมจาก 

สปสช.ได้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวตามตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

วิธีการ
จัดหา 

จำนวน
โครงการ 

ผลการจัดหาตามแผน ผลการดำเนินงาน 

  เป็นไปตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

วงเงิน จัดหาได ้
งบประมาณ

คงเหลือ 

การจัดซ้ือ 65 65 - 5,996,663.70 5,901,115.70 95,548 

การจัดจ้าง 7 7  1,344,988.12 1,340,671.71 4,316.38 

รวม 72 72 - 7,341,651.82 7,241,787.41 99,864.38 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

จากตารางจะเห็นว่าโรงพยาบาลพล สามารถจัดซ้ือพัสดุได้ตามแผนการจัดหาด้วยเงินงบประมาณ 72 รายการ 
ดำเนินการเสร็จส้ิน 72  รายการ คิดเป็นร้อยละ 100  ยังไม่ได้ดำเนินการ - รายการ คิดเป็นร้อยละ - และ 
ยังมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือท่ีได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน  99,864,.38 บาท เหลือจ่ายจากการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์จำนวน  95,548 บาท เหลือจ่ายจากการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซม 4,316.38 บาท เนื่องจากคณะกรรมการได้
มีการสืบราคาและต่อรองราคาจากทางบริษัททำให้สามารถซ้ือพัสดุบางรายการได้ต่ำกว่าราคากลางท่ีได้รับจัดสรร 
 
 
3. การจัดซ้ือด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) 
 

โรงพยาบาลพล   ได้จัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  สำหรับจัดหายาและวัสดุเภสัชกรรม  วัสดุ
การแพทย์  วัสดุทางทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์และน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ  วัสดุท่ัวไปและการจ้างเหมาฯ ค่าจ้าง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง และค่าเช่าอ่ืน ๆ  เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย และใช้ในการดำเนินงาน  
ตามปกติของโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดสรรเงินบำรุงไว้ท้ังส้ิน 68,567,754.56 บาท 
รายละเอียดดังตารางท่ี  4 

 
 
 
 
 
 

100%

ผลการจัดซือ้ด้วยเงนิงบค่าบริการทางการแพทย ์(ค่าเสื่อมปี 2564)



 
 

ตารางที่  4 แสดงแผนจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประเภทพัสดุ วงเงินท่ีได้รับอนุมัติตามแผน 

 plan fin 

ร้อยละ 

ยาและวัสดุเภสัชกรรม    24,063,702.18  26.71 

วัสดุการแพทย์             11,554,254.71  12.83 

ทันตกรรม                 963,939.71  1.07 

วิทยาศาสตร์และน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ 11,875,184.41 13.18 

วัสดุท่ัวไปฯ 18,078,888.47 20.07 

จ้างเหมาบริการฯ 18,554,939.45 20.60 

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ 890,869.01 0.99 

ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,351,256.36 3.72 

ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค 747,842.30 0.83 

รวม 90,080,876.60 100 

 
วงเงินท่ีได้รับจัดสรรแบ่งเป็น 9  หมวด ได้แก่ยาและวัสดุเภสัชกรรม  วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ 
วัสดุท่ัวไป การจ้างเหมา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และค่าเช่าอ่ืน ๆ  โดยหมวดยา
และวัสดุเภสัชกรรม ได้รับจัดสรรเงิน 24,063,702.18  บาทคิดเป็นร้อยละ 26.71  หมวดวัสดุการแพทย์ได้รับจัดสรร
เงิน 11,554,254.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.83 หมวดทันตกรรมได้รับจัดสรรเงิน 963,939.71 คิดเป็นร้อยละ  
1.07 หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์และน้ำยาทางห้องปฏิบัติการได้รับเงินจัดสรรเงิน 11,875,184.41  บาท คิดเป็นร้อยละ 
13.18 หมวดวัสดุท่ัวไป ได้รับเงินจัดสรรเงิน 18,078,888.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.07  หมวดจ้างเหมาบริการฯ
ได้รับจัดสรรเงิน 18,554,939.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.60  หมวดค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ ได้รับเงินจัดสรร 
890,869.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.99 หมวดค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ได ้รับเงินจัดสรร 
3,351,256.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.72 หมวดค่าจ ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ โรค ได ้รับเงินจ ัดสรร 
747,842.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.83  
 



 
 

 
เมื่อได้รับการจัดสรรและอนุมัติแผนจัดซ้ือโดยผู้บริหารแล้วเจ้าหน้าท่ีพัสดุได้ดำเนินการจัดซ้ือตามแผนใน

ปีงบประมาณพ.ศ.2564 ตั้ งแต่  1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 โดยมีผลการดำเนินงาน  
ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5  แสดงผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
ประเภทพัสดุ วงเงินท่ีได้รับอนุมัติตามแผน จำนวนเงินท่ีจัดซ้ือแล้ว ร้อยละการจัดซ้ือตามแผน 

ยาและวัสดุเภสัชกรรม    24,063,702.18  23,772,358.36 98.79 

วัสดุการแพทย์             11,554,254.71  8,825,442.51 76.38 

วัสดุทันตกรรม                 963,939.71  1,038,601.72 120.21 

วิทยาศาสตร์และน้ำยา
ทางห้อปฏิบัติการ 

11,875,184.41 10,046,270.69 84.60 

วัสดุท่ัวไปฯ 18,078,888.47 18,729,519.28 103.60 

จ้างเหมาบริการฯ 18,554,939.45 18,053,600.00 97.28 

ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 890,869.01 873,480.00 98.04 

ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ฯ 3,351,256.36 3,364,220.00 100.38 

ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค 747,842.30 744,649.00 99.57 

รวม 90,080,876.60 82,451,141.56  

 

26.71

12.83

1.07

13.18

20.07

20.6

0.99 3.72 0.83

ประเภทพัสดุ

ยาและวัสดุเภสชักรรม

วัสดุกาแพทย์

วัสดุทนัตกรรม

วิทยาศาสตรแ์ละน า้ยาทางหอ้งปฏิบติัการ

วัสดุทั่วไปฯ

จ้าเหมาบริการฯ

ค่าจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรกัษาครุภณัฑฯ์

ค่าจ้างตรวจวิเคราะหโ์รค



จากตารางท่ี 5 พบว่าในหมวดยาและวัสดุเภสัชกรรม ดำเนินการจัดซ้ือแล้วคิดเป็นร้อยละ 98.79 ของแผน  
วัสดุการแพทย์ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 76.38 ของแผน วัสดุทันตกรมดำเนินการจัดซ้ือแล้วคิดเป็นร้อยละ 
120.21 วิทยาศาสตร์และน้ำยาทางห้องปฏิบัติการดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 84.60 ของแผน  วัสดุท่ัวฯไป
ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 103.60 ของแผน จ้างเหมาบริการฯดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 97.28 ของแผน 
ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 98.04 ของแผน ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ดำเนินการแล้วคิดเป็น
ร้อยละ 100.38 ของแผน ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 99.57 ของแผน 
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                     สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

 การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลพล แบ่งเป็น 2 ประเภท พัสดุท่ัวไปและพัสดุทางการแพทย์ ซ่ึงมีหน่วยงาน
รับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการตามแผน  จำนวน  5  หน่วยงาน ได้แก่  งานพัสดุกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  กลุ่มงาน
เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มการพยาบาล  กลุ่มงานทันตกรรม  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  ซ่ึงในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 มีการจัดทำแผนจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ  เป็นเงิน  97,422,528.42 บาท   โดยแยกเป็นเงินงบประมาณ  
7,341,651.82    บาท  เงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุงโรงพยาบาล) 90,080,876.60  บาท ซ่ึงมี 
ผลการดำเนินการดังนี้ 

1. เงินงบประมาณ ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์และปรับปรุงส่ิงก่อสร้างจำนวน  72  รายการเป็นเงิน  
7,341,651.82     บาท  ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างจำนวน 72  รายการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )  เป็นเงิน  7,241,787.44 บาท มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้าง  
99,864.38 บาท  จากการวิเคราะห์การดำเนินงานดังกล่าวพบว่าการจัดซ้ือครุภัณฑ์คณะกรรมการมีกำหนด
คุณลักษณะครุภัณฑ์และดำเนินการสืบราคาจากหลายบริษัท ทำให้สามารถจัดซ้ือครุภัณฑ์ได้ต่ำกว่าราคากลางท่ี
กำหนดการจัดจ้างได้มีการต่อรองราคากับผู้รับจ้าง 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล)  ได้รับจัดสรรเงินบำรุงในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุจำนวน 
90,080,876.60  บาทโดยแบ่งออกเป็น 9  ประเภท ได้แก่ 
2.1 หมวดยาและวัสดุเภสัชกรรม ได้รับจัดสรรเงิน 24,063,702.18 บาท ดำเนินการจัดซ้ือด้วยวิธี 

เจาะจงจำนวน 930 โครงการ เป็นเงิน 23,772,358.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.13 ของเงินท่ีได้รับ
จัดสรร 

2.2 หมวดวัสดุการแพทย์ ได้รับจัดสรรเงิน 11,554,254.71 บาท ดำเนินการจัดซ้ือด้วยวิธีเจาะจง จำนวน 
346 โครงการ  เป็นเงิน 8,825,442.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.88  ของเงินท่ีได้รับจัดสรร 

2.3  หมวดพัสดุทันตกรรมได้รับจัดสรรเงิน 963,939.71 บาท ดำเนินการจัดซ้ือด้วยวิธีเจาะจง จำนวน  39
โครงการ เป็นเงิน 1,038,601.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.72   ของเงินท่ีได้รับจัดสรร 

2.4 หมวดวิทยาศาสตร์การแพทย์และน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ  ได้รับจัดสรรเงิน 11,875,184.41 บาท 
ดำเนินการจัดซ้ือด้วยวิธีเจาะจง จำนวน 228  โครงการ เป็นเงิน 10,046,270.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 
86.25  ของเงินท่ีได้รับจัดสรร 

2.5 หมวดวัสดุท่ัวไป ได้รับจัดสรรเงิน 18,078,888.47 บาท ดำเนินการจัดซ้ือด้วยวิธีเจาะจง จำนวน 713   
โครงการ เป็นเงิน 18,729,519.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.25 ของเงินท่ีได้รับจัดสรร 

2.6 หมวดจ้างเหมาบริการ ได้รับจัดสรรเงิน 18,554,939.48 บาท ดำเนินการจัดซ้ือด้วยวิธีเจาะจง จำนวน 
343  โครงการ เป็นเงิน 18,053,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.25 ของเงินท่ีได้รับจัดสรร 

2.7 หมวดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรเงิน 890,869.01 บาท ดำเนินการจัดซ้ือด้วยวิธีเจาะจง จำนวน 
182 โครงการ เป็นเงิน 873,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.38 ของเงินท่ีได้รับจัดสรร 

2.8 หมวดค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ฯได้รับจัดสรรเงิน 3,351,256.36 บาท ดำเนินการจัดซ้ือด้วยวิธีเจาะจง  
จำนวน 65 โครงการ เป็นเงิน 3,364,220 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.11 

2.9 หมวดค่าเหมาบริการตรวจวิเคราะห์โรค ได้รับจัดสรรเงิน 747,842.30 บาท ดำเนินการจัดซ้ือด้วยวิธี
เจาะจง จำนวน 65 โครงการ เป็นเงิน 744,649 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.41 
 
 
 



จากการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือยาและวัสดุเภสัชกรรม มีการดำเนินการเกินกว่าแผนเล็กน้อยเพียงร้อยละ 
1.13  เนื่องจากตอนต้นปีปริมาณคนไข้มีเพ่ิมมากขึ้น ทำให้อัตราการจัดซ้ือยาและวัสดุทางเภสัชกรรม ต้องจัดซ้ือเพิ่มขึ้น 
วัสดุการแพทย์มีการดำเนินการเป็นไปต่ำกว่าแผนร้อยละ 4.12 เนื่องจากโรงพยาบาลพล ได้มีการปรับแผนช่วงกลาง
ปีงบประมาณ และได้ทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย   วิทยาศาสตร์การแพทย์และน้ำยาทาง
ห้องปฏิบัติการดำเนินการต่ำกว่าแผน  ร้อยละ 13.75  เนื่องจากทางโรงพยาบาลพล ทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายได้มีการทบทวนการใช้น้ำยาในการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 จาก
ปีงบประมาณ 2564   วัสดุท่ัวไปมีการดำเนินการจัดซ้ือต่ำกว่าแผนกว่าแผนร้อยละ 6.26 เนื่องจากหน่วยงานพัสดุ ได้
กำกับติดตามการเบิกจ่ายวัสดุท่ัวไป วัสดุท่ีมีมูลค่าและมีอายุการใช้งานได้นาน จะต้องมีการแลกซาก ซ่ึงก็ทำให้อัตราการ
เบิกลดลง การใช้กระดาษท้ังสองด้าน หน่วยงานมีการตระหนัก ถึงการใช้วัสดุให้คุ้มค่า จ้างเหมาบริการต่างๆ มีการ
ดำเนินการต่ำกว่าร้อยละเพียงเล็กน้อย 1.75  ภาพรวมการจัดทำแผนกับค่าใช้จ่ายจริงท่ีได้ดำเนินการไปนั้นดำเนินการต่ำ
กว่าแผนร้อยละ 3.41     เนื่องจากทางผู้บริหารให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการจึงมีการควบคุมกำกับการใช้
จ่าย จึงทำให้ภาพรวมการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน 
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง 

1. การจัดทำแผนต้นปีไม่ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเภทจึงทำให้มีการขออนุมัติจัดซ้ือนอกแผนเป็นจำนวนมาก 
2. ระบบอินเตอร์เน็ตมีความล่าช้าในการใช้งาน 
3. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 2560 มีขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างหลายขั้นตอน และมีกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หลายฉบับ จึงอาจจะทำให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติผิดระเบียบได้ 
4. สถานการณ์ด้านการเงิน ติดวิกฤติระดับ 6 ในไตรมาสท่ี 4/2562 ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลพล ได้ดำเนินการจัดจ้างจำแนกตามหมวด เปรียบเทียบกันแผน Planfin 

ประเภทพัสดุ วงเงินท่ีได้รับอนุมัติตามแผน จำนวนเงินท่ีจัดซ้ือแล้ว ร้อยละการจัดซ้ือตามแผน 

ยาและวัสดุเภสัชกรรม    24,063,702.18  23,772,358.36 291,343.81 

วัสดุการแพทย์             11,554,254.71  8,825,442.51 2,728,812.20 

วัสดุทันตกรรม                 963,939.71  1,038,601.72 -74,662.01 

วิทยาศาสตร์และน้ำยา
ทางห้อปฏิบัติการ 

11,875,184.41 10,046,270.69 1,828,913.72 

วัสดุท่ัวไปฯ 18,078,888.47 18,729,519.28 -650,630.81 

จ้างเหมาบริการฯ 18,554,939.45 18,053,600.00 501,339.45 

ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 890,869.01 873,480.00 17,389.01 

ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ฯ 3,351,256.36 3,364,220.00 -12,963.64 

ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค 747,842.30 744,649.00 3,193.30 

รวม 90,080,876.60 82,451,141.56 7,629,735.04 



 
 

ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลพล ได้ให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 2560  โดยใช้พัสดุ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ 
เนื่องจากผู้ป่วยท่ีมารับบริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีนโยบายเร่งด่วน มาเร่ือยๆ จึงทำให้การจัดซ้ือพัสดุบางประเภท
เกินแผนท่ีตั้งไว้ แต่ในภาพรวมแล้ว ยังสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน มีการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน
7,629,735.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.25 

 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

             ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผ่นออกเป็น ดังนี้ 

            1 ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน 

                2.4.1.1 หน่วยงาน/ฝ่าย กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ท่ีไม่ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ตรวจสอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (spec) ในเบ้ืองต้นก่อนนำส่งงานนิติกรต้องส่งกลับไปยังหน่วยงานเพ่ือแก้ไข ทำให้การ
จัดหาล่าช้าเหตุท่ีทำให้ขั้นตอนนี้ล่าช้าอาจเนื่องมาจาก 

  (1) ผู้กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่มีความรู้/ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ หรือการเขียนรายละเอียดของคุณลักษณะในบางข้อ เพื่อให้การจัดหาพัสดุสามารถจัดหาได้ และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างไม่มีปัญหาในการตรวจรับพัสดุ 

  (2) คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ส่งการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ล่าช้ากว่ากำหนด บาง
รายการโดยเฉพาะท่ีเป็นงานจ้างเหมาท่ีมีระยะเวลาในการดำเนินงานล่วงเลยระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง แต่
คณะกรรมการยังไม่รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะงานจ้างมาทำสัญญาจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

               2.4.1.2 เจ้าหน้าท่ีพัสดุประจำหน่วยงานขาดความร่วมมือกับพัสดุกลางในการติดต่อประสานงาน การส่ง
หนังสือเชิญ การลงนามรับทราบคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ ทำให้งานพัสดุกลางได้รับเอกสารล่าช้า หรือต้องเดินเอกสาร
เพื่อดำเนินการเอง 

 

 2.4.2 ปัญหาระเบียบข้อบังคับ 

               2.4.2.1 ระเบียบข้อบังคับมีการเปล่ียนแปลงบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาครุภัณฑ์ท่ีต้องเทียบราคา
มาตรฐานกลางสำนักงบประมาณ หนวยงานไม่ให้ความสำคัญในการเทียบราคาตามมาตรฐานกลาง ทำให้เกิดปัญหาการ
ซ้ือบางรายการสูงกว่าราคากลาง และขาดรายละเอียดในการให้เหตุผลของการซ้ือวงเงินสูงกว่าราคากลาง 



               2.4.2.2 .ในกรณีท่ีมีการจ้างเหมา หน่วยงานจัดจ้างโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดของการจ้างเหมาประกอบกับ
การขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ทำให้การจัดหาขาดแหล่งท่ีมาของราคาท่ีใช้ในการจ้างแต่ละคร้ัง เนื่องจากลักษณะของการจ้าง
งาน ไม่มีราคามาตรฐานเป็นตัวกำหนดท่ีชัดเจนในการจ้าง 

               2.4.2.3 บุคลากรขาดการศึกษารายละเอียดของระเบียบพัสดุ เช่น วิธีการในการจัดหา (การระบุข้อ
กฎหมายต่าง ๆ ) 

       

 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

1. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรม สัมมนา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง และมติเวียนต่าง ๆ 

2. จัดให้มีการประชุมสัมมนา ซักซ้อมความเข้าใจ และตอบข้อซักถาม เพื่อให้บุคลากรประจำหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก
กับการบริหารงานพัสดุ สามารถในไปปฏิบัติได้ 

3. วางแนวการบริหารงานพัสดุ โดยกระจายอำนาจการจัดซ้ือจัดจ้างมากขึ้น เช่น สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มอบอำนาจให้โรงพยาบาลพล สามารถเบิกจ่ายเงินคร้ังละไม่เกิน 2,000,000 บาท แต่อำนาจใน
การจัดซ้ือคร้ังหนึ่ง ไม่เกิน 5,000,000 บาท ทำให้วงเงินในการจัดซ้ือและอำนาจการจ่ายไม่สอดคล้องกัน  

     4.  ควบคุมกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน 
     5.  จัดทำ กระบวนการ ( Flolw Chart) จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุทุกประเภท เพื่อวิเคราะห์หาความเส่ียงแต่ละขั้นตอน 

ในการจัดซ้ือจัดจ้างและนำมาแก้ไข้เพ่ือพัฒนางานพัสดุต่อไป 
      
 
 
 
      ลงชื่อ   
                                                                        (นางชณิชา โคตรโสภา) 
                                                                              เจ้าหน้าท่ี  
 
      ลงชื่อ   
 
                                                                         
                                                                            หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 
      ลงชื่อ  
                                                                        (นายประวีร์  คำศรีสุข) 
                                                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


