
 

  

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

         - จ าแนกเป็นรายหมวด   
         - จ าแนกร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 โดย

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
         - จ าแนกร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ       

พ.ศ.  2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
/e-bidding 

จ านวนครั้ง 
(13 ครั้ง) 

 

1 12 - 

จ านวนร้อยละ 
(100%) 

 

7.69 92.31 - 

ตามรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ                   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๑                                     
จ านวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธีการคือ  

1. วิธีเฉพาะเจาะจง    คิดเป็นร้อยละ 7.69 
2. วิธีสอบราคา         คิดเป็นร้อยละ 92.31   
3. วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
/e-bidding 

จ านวนเงินงบประมาณ 
5,414,000.00 

 

65,000.00 5,320,500.00 - 

จ านวนร้อยละ 
(100%) 

 

1.20 98.27 - 

 

จากตาราง จะเห็นได้ว ่างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  ที ่ใช้ในการจัดซื ้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวนเงิน 5,414,000.00 บาท พบว่าเป็นการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 1.20 สอบราคาคิดเป็นร้อยละ 98.27 ประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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แผนภูมิจ านวนครัง้จ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13 ครัง้) 



 
 

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

จ านวนรายการ 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ 
การจัดสรร 

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างได้จริง 

ประหยัด
งบประมาณได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

 
13 

 
5,414,000.00 

 
5,385,500.00 

 
28,500.00 

 
0.53 

 

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ2561 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
/e-bidding 

จ านวนครั้ง 
(10 ครั้ง) 

8 - 2 

จ านวนร้อยละ 
(100%) 

80 - 20 
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แผนภูมิงบประมาณจ าแนกตามการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5,414,000 บาท) 



ตามรายละเอียดงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง                  

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธีการ คือ  

1. วิธีเฉพาะเจาะจง  คิดเป็นร้อยละ 80 
2. วิธีสอบราคา      คิดเป็นร้อยละ 0.00 
3. ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คิดเป็นร้อยละ 20 

          

 
 

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
/e-bidding 

จ านวนเงินงบประมาณ 
3,880,000.00 

 

2,113,614.00 - 1,289,800.00 

จ านวนร้อยละ 
(100%) 

 

54.48 - 33.24 
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แผนภูมจิ านวนคร้ังจ าแนกตามวธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 คร้ัง) 



จากตาราง จะเห็นได้ว่างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2561               
ที ่ใช้ในการจัดซื ้อจ ัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเว ียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวนเงิน 
3,880,000.00 บาท พบว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 54.48 สอบราคาคิด
เป็นร้อยละ 0.00  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 33.24 

 

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ2561 
 

จ านวนรายการ 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ 
การจัดสรร 

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างได้จริง 

ประหยัดงบ 
ประมาณได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

 
10 

 
3,880,000.00 

 
3,403,414.00 

 
476,586.00 

 
12.28 
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แผนภูมิงบประมาณจ าแนกตามการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3,880,000 บาท) 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง 

         1.  การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการ 
     ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และอาจส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆไม่ทันต่อความ 
     ต้องการของหน่วยงานผู้ขอใช้............................................................................................ .                                                                                               
         2.  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ไม่ได้จัดท าประกาศ        
             เผยแพร่แผนจัดหาในเว็บไซด์ของหน่วยงาน ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ                  
    ของหน่วยงาน และไม่ได้จัดท าประกาศผู้ชนะผ่านในเว็บไซด์ของหน่วยงาน ปิดประกาศโดย                  
    เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน                                                         
        3.   การลงทะเบียนคุม วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การตรวจสอบวัสดุประจ าปี มีข้อมูลที่ 
    ไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้อมูลมีความคลมาดเคลื่อน                                                                  
       4.    กรณีงานจ้างเหมาบริการ ผู้รับจ้าง เซ็นต์สัญญาแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้         
    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ไม่สามารถด าเนินการตรวจรับได้จึงท าให้ระบบการท างานไม่มี             
             ประสิทธิภาพ และมีความล่าช้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                                          
      5.    ความผิดพลาดในการจัดท าเอกสาร ไม่ละเอียดและรอบคอบพอ เกิดความล่าช้าของงาน มีผล  
            ให้งานไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด ของการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจ านวนมากหลายครั้งที่ต้อง 
 ด าเนินการแบบเร่งด่วน  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดความผิดพลาดในการด าเนินการ 
 จัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจากระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เพียงพอ  กระชั้นชิด  เร่งด่วน 
2.  การสืบหาราคากลางจากผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างบางรายการ ใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ 
    ระยะเวลาในการค้นหา  สืบราคาจากท้องตลาด  และการคิดราคากลาง 
3.  การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
4.  หน่วยงานต้นเรื่องที่มีความต้องการใช้พัสดุ ไม่ทราบเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง         

กับการจัดหาพัสดุ  ไม่ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เนื่องจากระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ           
มีเป็นจ านวนมาก ทั้งระเบียบเดิม  ระเบียบใหม่  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อปฏิบัติ  ข้อยกเว้นต่างๆ                
ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประสบกับปัญหาต่างๆ  

 
 
 



5.  การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น คณะกรรมการก าหนด
 ราคากลาง  คณะกรรมการก าหนดร่าง TOR  คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ  
 คณะกรรมการพิจารณาผล  คณะกรรมการตรวจรับ เจ้าหน้าที่ฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆ ไม่ให้ความ
 ร่วมมือร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ท าให้ต้องแต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่บางคนที่ให้ความร่วมมือเป็น
 กรรมการฯ ตลอดทุกครั้ง  ท าให้การจัดหาพัสดุล่าช้า และเกิดความเสี่ยงในการจัดหาพัสดุ  
6.  มีการด าเนินการจัดหาพัสดุไปแล้ว  แต่งบประมาณในการจัดหาพัสดุมีไม่เพียงพอ เนื่องมาจาก 
 ฝ่าย/กลุ ่มงานต่างๆ ที ่มีความต้องการใช้พัสดุ ควบคุมก ากับงบประมาณของฝ่าย/กลุ่มงาน
 ตัวเองผิดพลาด  
        
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ 2560 กับ

ปีงบประมาณ 2561 

1. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  
 

จ านวนรายการ 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ 
การจัดสรร 

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างได้จริง 

จ านวนเงินที่เกิน คิดเป็นร้อยละ 

 
7 

 
74,985,300.00 

 
75,590,000.00 

 
604,700.00 

 
0.81 

 

2. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  
 

จ านวนรายการ 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ 
การจัดสรร 

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างได้จริง 

ประหยัด
งบประมาณได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

 
13 

 
5,414,000.00 

 
5,385,500.00 

 
28,500.00 

 
0.53 

 

จากตาราง จะเห็นได้ว ่างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  ที ่ใช้ในการจัดซื ้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น จ านวน 7 ครั้ง  
จากจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร จ านวนเงิน 74,985,300.00 บาท วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้างจริง จ านวน 
75,590,000.00 บาท ซึ่งเกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรเป็น จ านวน 604,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.81   
ส่วน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ที ่ใช้ในการจัดซื ้อจัดจ้างทั ้งสิ ้น จ านวน 13 ครั ้ง                
จากจ านวนเงินที ่ได้รับการจัดสรร จ านวนเงิน 5,414,000.00 บาท วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้างจริง จ านวน 
5,385,500.00บาท ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ 28,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 



การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 กับปีงบประมาณ 2561 

 
1.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

จ านวนรายการ 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ 
การจัดสรร 

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างได้จริง 

ประหยัดงบ 
ประมาณได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

 
12 

 
4,777,000.00 

 
4,610,500.00 

 
166,500.00 

 
3.49 

 

2.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

จ านวนรายการ 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับ 
การจัดสรร 

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างได้จริง 

ประหยัดงบ 
ประมาณได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

 
10 

 
3,880,000.00 

 
3,403,414.00 

 
476,586.00 

 
12.28 

 
 จากตาราง จะเห็นได้ว่างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2560 ที่ใช้

ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งสิ้น จ านวน 12 ครั้ง  จากจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร จ านวนเงิน 4,777,000.00 บาท วงเงินที่ได้จัดซื้อ
จัดจ้างจริง จ านวน 4,610,500.00 บาท ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ 166,500.00 บาท คิดเป็น              
ร้อยละ 3.49  ส่วน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น จ านวน 10 ครั้ง จากจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร จ านวนเงิน 3,880,000.00 บาท 
วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้างจริง จ านวน 3,403,414.00 บาท ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ 476,586.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 12.28 

 
 
 
 

 
 



แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                1. การจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องจัดท าประกาศ  
เผยแพร่แผนจัดหาในเว็บไซด์ของหน่วยงาน ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงาน และจัดท าประกาศผู ้ชนะผ่านในเว็บไซด์ของหน่วยงาน ปิดประกาศโดยเปิดเผย                 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน..........................................................................................                                                                                 
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบ  เข้าร่วมอบรม  ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเพื่อ
เสริมสร้าง เพิ่มพูนทักษะความรู ้ ความสามารถ  ความเข้าใจในการจัดหาพัสดุ เพื ่อมิให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน.........................................................................................                                                                               
๓. จัดท าฐานข้อมูลราคากลางพัสดุชนิดต่างๆ ไว้ (ถ้ามี) เพื่อลดระยะเวลาในการจัดท าราคากลาง 
๔. จัดประชุม ชี้แจงการ จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับการ
จัดหาพัสดุให้ทันความต้องการใช้งาน.........................................................................................                                                                      
๕. แจ้งเวียนหนังสือต่างๆ ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ฝ่าย/
กลุ ่มงานต ่างๆ ได ้ร ับทราบด ้วย เพื ่อสร ้างความเข ้าใจเกี ่ยวก ับขั ้นตอนการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้าง                                 
๖. ฝ่าย/กลุ่มงานผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาพัสดุ หรือต้องจัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาให้ชัดเจน เช่น คุณลักษณะ      
ประเภทชนิด ขนาด สี  แบบ  จ านวน  ฯลฯ 

 
 

-----------------------------------------------------------



 


