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ค าน า 
 

 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ    
จัดจ้างเป็นอย่างไร และเพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  Assessment: ITA ) ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการมีการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมาและน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 
 
         โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
          ๑  ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2563 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวดันครสวรรค์ 

  
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ทุกวิธีที่
ด าเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment : ITA)  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต
คอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

โดยรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ  แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  2563 

ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2563 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ  2563 (โครงการ) 
ร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ๑ ๐.๐๑ 
2. วิธีคัดเลือก - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 819 ๙๙.๙๙ 

รวม 820 ๑๐๐ 
 
  จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด 820 โครงการ  
โดยแบ่งรายละเอียดดังนี้ 

๑. จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๑.๑ โครงการจัดซื้อวัสดุยา    จ านวน 342  โครงการ  
๑.๒ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จ านวน 162  โครงการ 
๑.๓ โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป    จ านวน 224  โครงการ 
๑.๔ โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม             จ านวน 27    โครงการ 
1.5 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 64    โครงการ 

                  รวมทั้งหมด    819  โครงการ     
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๒. จัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
๒.๑ โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารผู้ป่วย  จ านวน   ๑   โครงการ 

                                       รวมทั้งสิ้น  ๑   โครงการ 
 
 

ร้อยละของจ านวนเงินจ าแนกตามหมวดวัสดุ  
 ประจ าปีงบประมาณ  2563 

โครงการจัดซื้อตามหมวด 
จ านวนเงินที่ด าเนินการแล้วเสร็จ

ภายในปีงบประมาณ  2563 
ร้อยละ 

1. โครงการจัดซื้อวัสดุยา 8,696,432.54 60.00 
2. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

และวัสดุการแพทย์ ๑,562,780.68 11.00 

3. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒,705,533.34 18.00 

4. โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 159,872.05 1.00 

5. โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ๑,400,887.40 10.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,525,506.01 ๑๐๐.๐๐ 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

1. จากการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหมวด
รายการเป็นไปตามแผนค่าใช้จ่ายที่จัดท าไว้ในแผน Planfin ปีงบประมาณ 2563 แต่
เนื่องจาก ปริมาณความต้องการวัสดุครุภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ปี ดังนั้นจึงต้องมีการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการการจัดซื้อจัดจ้าง เน้นความส าคัญ ประหยัด มีประสิทธิภาพ
และสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือลดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีผลท าให้เกิด
ระยะเวลาในการช าระหนี้ยาวนานขึ้น อาจส่งผลให้เจ้าหนี้ไม่ส่งของในการสั่งซื้อครั้งต่อไป 

2. อาจเกิดข้อร้องเรียนกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
3. ผู้ปฏิบัติจะต้องด าเนินการจัดหาพัสดุหลายครั้ง เนื่องจากบางครั้งไม่มีพัสดุที่หน่วยงาน

ผู้ใช้งานต้องการ 
4. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีหลักเกณฑ์วิธีการที่ต้องปฏิบัติตามทั้ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ, 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ, กฎกระทรวง และบัญชีนวัตกรรมไทย 
รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงอาจท าให้สับสนและปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบได้ 
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3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ  

2563 ดังต่อไปนี้ 
1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการเป็นงานที่ต้องท าเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง 

เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการ 
2. อาจเกิดข้อร้องเรียนกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
3. กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีหลักเกณฑ์วิธีการที่ต้องปฏิบัติตามทั้ง พรบ.จัดซื้อ

จัดจ้างฯ, ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ, กฎกระทรวง, บัญชีนวัตกรรมไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลใน หลายเรื่อง เป็นปัญหา
การตีความในการปฏิบัติงาน ที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด 

4. สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring) ติดภาวะวิกฤตระดับ ๑ ในไตรมาสที่ 
4/2563 เนื่องจากมีปริมาณสินทรัพย์เป็นจ านวนมาก อาจจะต้องลดปริมาณสินทรัพย์ที่ไม่
จ าเป็นลง  
 
 

 
 
 
 
 

 8,696,432.54  
60% 

 1,562,780.68  
11% 

 2,705,533.34  
 18% 

 159,872.05  
1% 

 1,400,887.40  
 10% 

จ ำนวนเงินที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ  2563 

1.โครงการจัดซ้ือวัสดุยา 

2. โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
และวัสดุการแพทย์ 

3. โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

4. โครงการจัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 

5. โครงการจัดซ้ือวัสดุทั่วไป 



 

- 4 - 
 

4.  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

ปีงบประมาณ  2563  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามหมวด 
เปรียบเทียบกับแผน Planfin 

 

โครงการจัดซื้อตามหมวด 
จ านวนเงิน 

ตามแผน Planfin 
จ านวนเงินที่จัดซื้อ

ปีงบประมาณ 2563 
ผลต่าง 

โครงการจัดซื้อวัสดุยา 8,907,624.96 8,696,432.54 211,192.42  

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
และวัสดุการแพทย์ 

2,499,960.20 1,562,780.68 937,179.52  

โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

2,860,000.00 2,705,533.34 154,466.66  

โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 701,700.00 159,872.05 541,827.95  
โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป 1,827,225.00 1,400,887.40 426,337.60  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,796,510.16 14,525,506.01 2,271,004.15 
 

  ปีงบประมาณ 2563  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้ให้ความส าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ประหยัด มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 โดยให้ใช้พัสดุ คุ้มค่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ ภาพรวมสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนมี
การใช้จ่ายต่ ากว่างบประมาณโดยประมาณ 2,271,004.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.63 
 

5.  แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว มีแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของ
ปีงบประมาณ 2564 โดยให้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุม และควบคุมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ควบคุมก ากับการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัด และทันเวลา รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้เข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ กฎกระทรวง บัญชีนวัตกรรมไทย และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น จะได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบยีบต่อไป 

 
   ลงชื่อ               
       (นางสิริพร  ธนลาภอนันต์) 
            หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                  
    

      ลงชื่อ     
                                                                              (นางจิตพร จันทยา) 
                                                          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 


