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โรงพยาบาลตากใบ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร 
เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา 
และน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

1) ข้อมูลร้อยละของจ านวนโครงการและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

จ านวนโครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เงินบ ารุงโรงพยาบาลตากใบ 
เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน

ลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) 

เฉพาะเจาะจง คัดเลือก เฉพาะเจาะจง 
 

คัดเลือก 
 

2,222 2,213 1 3 5 
คิดเป็นร้อยละ 99.59 0.05 0.13 0.23 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

99.59

0.05 0.13 0.23
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ตารางที่ 2  แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 

งบประมาณ 

เงินบ ารุงโรงพยาบาลตากใบ 
เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน

ลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) 

งบประมาณตามแผน 
 

งบประมาณจัดซื้อจัด
จ้างจริง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณตาม
แผน 

 

งบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างจริง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 66,512,211.44 65,547,858.73 98.55 6,149,527.24 230,127.24 3.72 

วิธีคัดเลือก 66,512,211.44 940,500.00 1.41 6,149,527.24 5,840,892.00 94.98 

    
   

 

แผนภูมิแสดงงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 

98.55

3.72 1.41

94.98
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2) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา 

    2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ 
          จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลตากใบ ได้ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลตากใบและเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่า
เสื ่อม)  มีจ านวนทั ้งสิ ้น 2,222 โครงการ โดยด าเน ินการจัดซื ้อจ ัดจ้างจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวน 2,213 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.59 วิธีคัดเลือก  จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
0.05 และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ด้วย
วิธีเฉพาเจาะจง จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.13 วิธีคัดเลือก จ านวน  5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.23 
ของจ านวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

         จากตารางที ่ 2  จะเห็นได้ว่า งบประมาณตามแผนที ่ใช้ในการจัดซื ้อจัดจ้างด้วยเงินบ ารุง
โรงพยาบาล  จ านวน 66,512,211.44 บาท พบว่า งบประมาณที ่ใช ้ในการจัดซื ้อจ ัดจ้างจริงด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงิน 65,547,858.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.55 วิธีคัดเลือก เป็นเงินจ านวน 
940,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของงบประมาณตามแผนที่ตั ้งไว้ และงบประมาณตามแผนที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้างจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)  จ านวน 6,149,527.24 
บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจ านวน 230,127.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.72 วิธีคัดเลือก เป็นเงิน
จ านวน   5,840,892 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.98 ของงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้     

   2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลตากใบ แบ่งการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็น 5 หน่วยจัดซื้อ ได้แก่ 
หน่วยจัดซื ้อพัสดุทั ่วไป หน่วยจัดซื ้อพัสดุการแพทย์ และเวชภัณฑ์มิใช่ยา  หน่วยจัดซื ้อพัสดุว ิทยาศาสตร์
การแพทย์ หน่วยจัดซื้อพัสดุทันตกรรม และหน่วยจัดซื้อยา ซึ่งแต่ละหน่วยรับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
เงินบ ารุงโรงพยาบาลตากใบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66 ,512 ,211.44  บาท ด าเน ินการจ ัดซื ้อจ ัดจ้างจริง 
66,488,358.73  บาท  สามารถประหยัดงบประมาณได้ 23,852.71 บาท และแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,149,527.24 บาท 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง 6,071,019.24 บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ 78,508 บาท 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลตากใบ วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มี
อยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจการควบคุม โดยด าเนินการตามขั้นตอน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้ 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
1.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการด้านพัสดุ 
1.1 ด้านระเบียบ
กฎหมาย 

มีการก าหนดกฎกระทรวง
ฉบับใหม่ ท าผู้ปฏิบัติงานมี
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  

ด า เน ิน ก ารไม ่เป ็น ไป
ตามกฎกระทรวง 

ผู้ปฏิบัติงานควรได้เข้าร่วม
รับการอบรมเกี ่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
1.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการด้านพัสดุ 
1.2 ด้านขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนทุกขั้นตอน  

การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนที่ก าหนด 

ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม 
Flowchart ได้จัดท าไว้ 
และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
ของงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
เช่น การจัดท าแบบสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 

2.ด้านการจัดท าแผนการซื้อจัดจ้าง 
2.1 การก าหนดความ
ต้องการ Spec 
ของพัสดุ 

ห น ่ว ย งาน ไม ่ได ้ก าห น ด
Spec ของพัสดุ ในครั้งแรก
ของการท าแผนการจัดซื ้อ
จัดจ้าง 

ท าให ้การจัดซื ้อไม่ตรง
กับตามแผนที่วางไว้ 

หน่วยงานต้องเป็นผู้ก าหนด
Spec ของพัสดุที่ต้องการ 

3.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
3.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วน กระชั้นชิด 

การเกิดเหตุฉ ุกเฉ ิน ความ
จ าเป็นเร่งด่วน 

มีการจัดจัดซื้อจัดจ้าง
นอกแผน ท าให้การ
จัดซื้อล่าช้าและไม่
เป็นไปตามขั้นตอน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้อง
พิจารณาว่าสามารถจัดซื้อ
จัดจ้างได้หรือไม่ 

 

   2.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด  

 1.หน่วยงานระบุความต้องการพัสดุที่ไม่ครอบคลุม ไม่มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
ท าให้งานพัสดุไม่สามารถจัดหาพัสดุให้ได้  

 2.ได้รับหนังสือเวียน ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกใหม่จากหน่วยงานต้นสังกัดล่าช้า 
ประกอบกับการตีความในเนื้อหาข้อสั่งการของหนังสือเวียนไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง
เกิดความผิดพลาด  

 3.เจ้าหน้าที่พัสดุขาดการพัฒนาศักยภาพ เนื่องจากไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ท าให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง  

          4.การจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจากการมาตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในจังหวัด ต้องมีการแก้ไขเอกสาร ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดการล่าช้า 
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   2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

         ตารางที่ 2.4.1 สรุปผลงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่ประหยัดได้ 
งบประมาณเพ่ือการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น (หน่วย/บาท) 

งบประมาณที่ตั้งแผนไว้ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่ประหยัดได้ ร้อยละที่ประหยัดได้ 
เงินบ ารุงโรงพยาบาล 
66,512,939.44 

66,488,358.73 23,852.71 0.04 

เงินค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายใน

ลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) 
6,149,527.24 

6,071,019.24 78,508.00 1.28 
 

 

          จากข้อมูลในตารางที่ 2.4.1  ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลตากใบ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างจ านวน 2,222 โครงการ พบว่า สามารถประหยัดงบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลได้เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 23,852.71  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 และสามารถประหยัดงบประมาณจากเงินค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ได้เป็นเงินทั้งสิ้น 78,508 บาท คิดเป็นร้อยละที่ประหยัดได้ 
1.28   

2.5 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ในข้อ 2.3 สามารถน ามาก าหนดแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อเบื้องต้นได้ดังนี้ 
 1.หน่วยงานต้องมีวางแผนการใช้พัสดุประจ าปีให้ครอบคลุม เพื่อที่จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้

ตามได้ตามแผนที่วางไว้ 
  2.เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาท าความเข้าใจในระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนฉบับใหม่ๆ ด้วย
ตัวเอง โดยดาวน์โหลดหนังสือเวียนหรือประกาศจาก webside : www.gprocurement.go.th ในเมน ูกฎ/
ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียนล่าสุด เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง 
  3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยการเข้าร่วมโครงการประชุม/การอบรม/พัฒนาเพ่ือเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ และหนังสือเวียนฉบับใหม่ๆ อยู่เสมอ 
  4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมเอกสารหรือขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทาง
งานตรวจสอบภายใน ส านักงานธารณสุขจังหวัด ต้องด าเนินการจัดท าตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนและแจ้ง
มาให้ยังโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปในแบบเดียวกัน  
                                  *************************************************** 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

โรงพยาบาลตากใบ 



      สารบัญ       
                  หน้า 

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 
1.ข้อมูลร้อยละของจ านวนโครงการและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง              
   ประจ าปีงบประมาณ 2564        1 

 -ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง   1 
 -ตารางที่ 2  แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  2 

2.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา      3 
     -รายงานสรุปผลการจัดซื้อ        3 
 -การวิเคราะห์ความเสี่ยง         3 
 -การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด       4 
 -การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ     5 
 -แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง     5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

  การวิเคราะห์การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลตากใบ 
ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนการเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตาม
เกณฑ์ประเมินตัวชี้วัด EB1 เพ่ือค้นหาส่วนขาด อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาแก้ไข เพ่ือพัฒนางานให้ได้ตาม
เกณฑ์ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐ 
 
 
 
         งานพัสดุ โรงพยาบาลตากใบ 
              14 กุมภาพันธ์ 2565 
          
 


