
๑

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

บทที่ ๑ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
งานพัสดุและครุภัณฑ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจักราช ได้รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัด
จ้างจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กําหนดส่วน
ราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนําผลวิเคราะห์ ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณถัดไป ซ่ึงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลจักราชได้จัดซื้อจ้างทั้งหมด ๒ วิธี ดังนี้

ตารางท่ี ๑ แสดงร้อยละของจํานวนรายการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จําแนกตามกลุ่มงานและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนภูมิท่ี ๑ แสดงร้อยละของจํานวนรายการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จําแนกตามกลุ่มงานและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



๒

อธิบาย จากตารางกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลจักราชมี ๖ กลุ่มงาน ซ่ึงโรงพยาบาลแยกจํานวน
ครั้งของการจัดซื้อที่สําคัญตามกลุ่มงาน/งานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะเห็นว่าภาพรวมโรงพยาบาลมีการจัดซื้อจัด
จ้าง ทุกวิธีจํานวน ๒,๕๖๑ ครั้ง ซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ มีการจัดซื้อจัดจ้างมากท่ีสุดลําดับท่ี ๑
คือ จํานวน ๑,๐๔๓ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๓ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีการจัดซ้ือจัดจ้างลําดับที่ ๒
ซึ่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๒ วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน ๙๔๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๔ และ
วิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) จํานวน ๒ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ กลุ่มงานการพยาบาล มีการจัดซื้อจัด
จ้างลําดับท่ี ๓ คือ จํานวน ๒๓๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๘ งานทันตกรรม มีการจัดซ้ือจัดจ้างลําดับที่ ๔ คือ
จํานวน ๑๗๘ คร้ัง คร้ังคิดเป็นร้อยละ ๖.๙๕ งานชันสูตรมีการจัดซื้อจัดจ้างลําดับที่ ๕ คือ จํานวน ๑๕๒ คร้ัง
คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๔ และงานเอกซเรย์มีการจัดซื้อจัดจ้างน้อยท่ีสุด จํานวน ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.
๔๗

ตารางท่ี ๒ แสดงร้อยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงานและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



๓

แผนภูมิท่ี ๒ แสดงร้อยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแล้วเสร็จ
ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงานและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

อธิบาย จากตารางกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลจักราชมี ๖ กลุ่มงาน ซึ่งโรงพยาบาลแยกจํานวนเงินของการ
จัดซ้ือที่สําคัญตามกลุ่มงาน/งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่าภาพรวมโรงพยาบาลมีการจัดซ้ือจัดจ้าง ทุกวิธีรวม
เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น ๔๒,๒๖๖,๔๓๙.๒๙ บาท ซ่ึงจะเห็นว่ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ มีการจัดซ้ือจัดจ้างมากท่ีสุด
ลําดับที่ ๑ คือ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๒๗๑,๗๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีการ
จัดซื้อจัดจ้างลําดับที่ ๒ ซึ่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๒ วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวนเงินทั้งสิ้น
๑๒,๙๑๖,๔๓๔.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๖ และวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) จํานวนเงินทั้งสิ้น



๔

๑,๘๒๐,๖๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งานชันสูตรมีการจัดซื้อจัดจ้างลําดับที่ ๓ คือ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๖,
๖๕๑,๕๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๔ กลุ่มงานการพยาบาลมีการจัดซื้อจัดจ้างลําดับที่ ๔ คือ จํานวนเงินทั้ง
สิน ๔,๘๐๖,๔๐๙.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๗ งานทันตกรรม มีการจัดซื้อจัดจ้างลําดับท่ี ๕ คือ จํานวน
เงินทั้งสิน ๑,๒๕๖,๕๗๒.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗ และงานเอกซเรย์มีการจัดซ้ือจัดจ้างน้อยที่สุด
จํานวนเงินทั้งสิน ๓๖๓,๗๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๖

ตารางท่ี ๓ แสดงแสดงวิธีการซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท ของโรงพยาบาลจักราชปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จํานวนรายการ
วิธีการจัดหา

เฉพาะเจาะจง e-bidding

จํานวนเงิน ๔๒,๒๒๖,๔๓๙.๒๙ ๑,๘๒๐,๖๗๐

จํานวน ๒,๕๖๑ ๒

ร้อยละ ๙๕.๘๗ ๔.๑๓

แผนภูมิท่ี ๓ แสดงวิธีการซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท ของโรงพยาบาลจักราชปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



๕

อธิบาย จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างของโรงพยาบาล
จักราช รวมทั้งสินเป็นจํานวน ๔๔,๐๘๗,๑๐๙.๒๙ บาท พบว่าเป็นงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นจํานวนเงินมากที่สุด คือ ๔๒,๒๖๖,๔๓๙.๒๙ บาท รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวน
(e-bidding) จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น ๑,๘๒๐,๖๗๐ บาท และการซ้ือจัดจ้างวิธีการคัดเลือกปี ๒๕๖๓ ไม่มีการ
ดําเนินการ

บทที่ ๒ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๑ การวิเคราะห์ความเส่ียง
จากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลจักราช สามารถ

วิเคราะห์ความเสี่ยงการดําเนินงาน ดังนี้
๒.๑.๑ ความเสี่ยงกรณีงานจ้างก่อสร้างมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ เปล่ียนแปลงสถานที่ทํา

ให้ดําเนินการล่าช้า
๒.๑.๒ ความเส่ียงต่อการได้ผู้รับจ้างท่ีไม่มีประสิทธิภาพ
๒.๑.๓ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ระเบียบการจัดซื้อของพัสดุ มีขั้นตอนมากมาย

และหลากหลาย มีการใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการจัดซื้อแต่ละครั้งจํานวนมาก ให้การวิเคราะห์ว่า ในระเบียบท่ี
ยุ่งยาก และซับซ้อน ส่งผลให้ เจ้าหน้าท่ี ท่ีจําเป็นต้องรับผิดชอบ ให้การจัดทําเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้องใช้
ระยะเวลา ในการดําเนินการมากในการจัดทําชุดจัดซื้อแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นอุปสรรค ในการดําเนินการ เนื่องจาก
ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะ สําหรับการปฏิบัติงานในส่วนนี้ ส่งผลให้เพ่ิมภาระงานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานย่อย

๒.๑.๔ ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานท่ีต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขอบเขตของงาน และรายละเอียดของพัสดุ เพื่อให้ได้มาซ่ึงพัสดุท่ีตรงความต้องการของหน่วยงาน ซ่ึงอาจ
ทําให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพต่ํากว่าเกณฑ์



๖

๒.๑.๕ ความเสี่ยงด้านปริมาณงานในกระบวนการชุดจัดซื้อจัดจ้างมีจํานวนมาก จึงมีความเส่ียง
ต่อการทํางานผิดพลาด และการจัดทําเอกสารชุดจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเครียด
จากการปฏิบัติงาน

๒.๑.๖ ความเส่ียงด้านการอนุมัติแผนล่าช้า จึงมีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างนอกแผน
๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด

๒.๒.๑ อัตรากําลังไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระงานมากและมีความเร่งด่วน
๒.๒.๒ เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีข้อ

กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง กฎกระทรวงหนังสือสั่งการให้ถือปฏิบัติท่ีออกมาเป็นจํานวนมาก ซึ่งมี
ข้ันตอนท่ีซับซ้อนและยุ่งยากมากข้ึน ซ่ึงอาจมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่ ท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุส่วนใหญ่เป็นสหวิชาชีพไม่มีความเช่ียวชาญในด้าน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความผิดพลาดในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒.๔ การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการที่เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งปริมาณงานของการจัดซื้อจัดจ้างน้ันมีจํานวนมาก การจัดหามีความยุ่งยาก
ซับซ้อนจากเดิม เนื่องจากมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบในการบันทึกข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อยู่ตลอดเวลา ทําให้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทํางานบางข้ันตอน และ
ต้องศึกษาใหม่ตามระบบท่ีปรับปรุงจึงเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานด้วย

๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
จากผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดประกอบด้วยงบประมาณหลายส่วน ซึ่งในงบประมาณดังกล่าวจะ

มีงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ สามารถแสดงให้เห็นได้จากตารางสรุปความสามารถในการประหยัด
งบประมาณของงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน ซ่ึงสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจํานวนเงิน ๑๓๓,๙๐๑ บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสาม
พันเก้าร้อยหนึ่งบาทถ้วน)

ลําดับ รายการ
จํานวน

รายการท่ี
ได้รับจัดสรร
(รายการ)

วงเงินจัดสรร ราคาที่จัดซ้ือ/
จัดจ้าง

วงเงินคงเหลือ
จากเงินท่ีได้รับ

จัดสรร

๑ เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้
กระบอกฉีด

๑ ๕๐,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๒,๐๐๐

๒ เคร่ืองขุดหินปูน ๒ ๕๐,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๓

เครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนใน
เลือดชนิดพกพาสําหรับบริการปฐม
ภูมิ

๒ ๔๐,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐

๔ เคร่ืองส่องกล้องเสียงแบบไฟเบอร์
ออปติค

๑ ๒๕,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐

๕ เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ๑ ๗๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๖ เคร่ืองพ่นหมอกควัน ๑ ๗๕,๐๐๐ ๕๘,๙๘๙ ๑๑



๗

๗ เคร่ืองให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกเกิด
พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๘ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน
ชนิดอัตโนมัติ

๒ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐

๙ หม้ออบสมุนไพร ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๘๓,๔๖๐ ๖๖,๕๔๐

๑๐ เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
เป็นดิจิตอลในช่องปาก

๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑๑ เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ๒ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐

๑๒ เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ ๑ ๒๕,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๑๓ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๑ ๒๒,๐๐๐ ๒๑,๙๐๐ ๑๐๐

๑๔ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๑ ๒๒,๐๐๐ ๑๙,๒๖๐ ๒,๗๔๐

๑๕ เคร่ืองปริ้นเตอร์ TERMAL ๑ ๙,๐๐๐ ๗,๔๙๐ ๑,๕๑๐

รวม ๑๓๓,๙๐๑

๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนําไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัด
จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๔.๑ ขออัตรากําลังเพิ่มในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ดําเนินการชุดจัดซ้ือจัดจ้างทันเวลา
๒.๔.๒ จัดทําแผนให้เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องเข้ารับการอบรม ตามระเบียบพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และศึกษากฎกระทรวงและหนังสือเวียนต่างๆ ที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน
เพื่อให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยท่ีสุด

๒.๔.๓ จัดหาโปรแกรมการบริหารพัสดุ เพ่ือให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วต่อการรายงาน การ
สรุปยอดการดําเนินการของงานพัสดุ ท้ังนี้ สามารถส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ให้กลุ่มงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้
ทันเวลา และผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

๒.๔.๔ จัดทําแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานผู้ใช้พัสดุ สร้างความเข้าใจในบริบทการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานและงานพัสดุ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดําเนินงานของพัสดุมากย่ิงขึ้น และ
ให้การประสานงานการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ท่ีกําหนดไว้

๒.๔.๕ ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทั้งหมดทุกกระบวนการ
ในรายการท่ีมีการใช้ร่วมกันทั้งจังหวัด ซ่ึงจะทําให้สามารถต่อรองราคาได้ เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

๒.๔.๕ ให้จัดทําแผนเงินบํารุงของโรงพยาบาลให้เสร็จโดยเร็ว โดยใช้ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างใน
รอบปีที่ผ่านมา และผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ได้แผนเงินบํารุงที่ถูกต้อง
แม่นยํา เป็นพัสดุท่ีมีความจําเป็นท่ีต้องใช้ประจํา

๒.๔.๖ ให้หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาให้พร้อมกับขั้นตอน
เขียนรายงานความต้องการ เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของ
เจ้าหน้าที่

(นางจารุณี ตอสกุล)
เจ้าหน้าที่



๘

(นางสาววรารักษ์ แห้วขุนทด)
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีทราบ

(นายโชคชัย มานะธุระ)
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจักราช


