
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
โรงพยาบาลจัตุรัส  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

******************** 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลจัตุรัส  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เป็นเงิน  90,685,970.17 บาท 
1.1  ค่าเวชภัณฑ์  คา่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าวัสดุทันตกรรม ค่าวัสดุเอกซ์เรย์ และค่าวัสดุทั่วไป 
1.2  วิธีการด าเนินการจัดหา 

- วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 3,186  โครงการ เป็นเงิน 82,728,290.17 บาท (แปดสิบสองล้าน-
เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค)์ 

- วิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จ านวน 3 โครงการ         
เป็นเงิน  4,971,030.00  บาท (สี่ลา้นเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน) 

- วิธีประกวดราคาจา้งด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จ านวน 2 โครงการ 
เป็นเงิน 2,986,650.00 บาท  (สองล้านเกา้แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

2. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
จ านวน 19 โครงการ  จ านวนเงิน  6,272,200.00 บาท  
(หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
2.1  ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน  18 รายการ จ านวนเงิน 6,152,200.00 บาท  

(หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
2.2  ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 120,000.00 บาท  

(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
2.3  วิธีการด าเนินการจัดหา 

- วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 16  โครงการ เป็นเงิน 2,056,200.00 บาท 
(สองล้านห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 

- วิธีคัดเลือก จ านวน 1    โครงการ เป็นเงิน 2,480,000.00 บาท 
(สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

- วิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จ านวน ๒ โครงการ  
เป็นเงิน 1,736,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 



วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
     
                                                              

งบประมาณ
รายจ่าย 

รายการ/โครงการ
(จ านวน) 

ร้อยละ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้อยละ 
วิธีประกวดราคาซื้อ

อิเล็กทรอนิกส์     
(e-bidding) 

ร้อยละ 

วิธีประกวดราคา
จ้าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

ร้อยละ 
หมาย
เหตุ 

เงินนอก
งบประมาณ 

3,191 100 3,186 99.84 3 0.10 2 0.06 จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

90,685,970.17 100 82,728,290.17 91.22 4,971,030.00   5.49 
 

2,986,650.00 3.29 
 

จ านวน
เงิน 

 
 
 

งบประมาณ
รายจ่าย 

รายการ/โครงการ
(จ านวน) 

ร้อยละ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้อยละ 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์     
(e-bidding) 

ร้อยละ วิธีคัดเลือก ร้อยละ 
หมาย
เหตุ 

งบค่าบริการ
ทางการแพทย์ 

19 100 16 84.21 2 10.53 1 5.26 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

6,272,200.00 100 2,056,200.00 32.78 1,736,000.00 27.68 2,480,000.00 39.54 
 

จ านวน
เงิน 

 
 
 
 



 
 
งบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)                                                    

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์     

(e-bidding) 
วิธีประกวดราคาจ้าง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
หมายเหตุ 

90,685,970.17 82,728,290.17 4,971,030.00   2,986,650.00   
จัดหาได้ 82,728,290.17 ๑๒,๔๐๘,๒๓๕.๙๘ 2,477,370.00   

วงเงินที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 0 0  
วงเงินเหลือจ่าย 0 0 509,280.00  

 
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     

 (e-bidding) 
วิธีคัดเลือก 

หมายเหตุ 

6,272,200.00 2,056,200.00 1,736,000.00 2,480,000.00  
จัดหาได้ 1,906,200.00 1,736,000.00 2,480,000.00  

วงเงินที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 150,000.00 0 0  
วงเงินเหลือจ่าย 150,000.00 0 0  
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โรงพยาบาลจัตุรัส ไดว้ิเคราะห์แผน/ผล การปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2563 เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) และงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
(งบค่าเสื่อม)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

1. ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ / จัดจ้าง 
2. ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ / จัดจ้าง 
3. การด าเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์  

      3.1  ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
      3.2  แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ( ค่าเสื่อม จากส านักงาน 

  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ )  
      3.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลจัตุรัส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

สามารถด าเนินการจัดหาได้ตามก าหนดเงื่อนเวลา ภายใต้การด าเนินการตามหลักการความโปร่งใส ความ
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการและไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

99.84% 

0.09% 0.06% 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคาซือ้
อิเล็กทรอนิกส์ 
วิธีประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ 



ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 

 
 
 

แผนภูมิสรุปร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

 

 

91% 

6% 
3% 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคาซือ้อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
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สรุปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเห็นได้ว่า การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นพบเป็นอันดับแรกและเป็นวงเงินที่สูงมาก  ล าดับที่สอง ได้แก่วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอดคล้องกับการใช้งบประมาณเป็น
ล าดับที่สองเช่นกัน และล าดับที่สาม ได้แก่การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณเป็นล าดับที่สาม จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกับการใช้
จ่ายงบประมาณสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

 

 

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

84% 

11% 

5% 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
วิธีประกวดราคาคดัเลือก 



 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 

 

 

แผนภูมิสรุปร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

33% 
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39% 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีคดัเลือก 
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สรุปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเห็นได้ว่า การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธี โดยวธิีคัดเลือกนั้นมีจ านวน 1 โครงการ พบเป็นวงเงินที่สูงมากอันดับแรก  วิธีการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 16 โครงการ และมีวงเงินล าดับที่สอง จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา-
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีจ านวน 2 โครงการ มีวงเงินล าดับที่สาม จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน
โครงการจัดซื้อจัดจ้างกับวงเงินกับการใช้จ่ายงบประมาณไม่ได้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีจ านวนโครงการน้อยกว่าวิธีจัดซื้อจัดจ้างอ่ืนแต่มีวงเงินงบประมาณที่สูงกว่า
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีอ่ืน   

 

ความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมีจ านวนโครงการปริมาณมาก อาจท าให้การด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างล่าช้า ไมถู่กต้องครบถ้วน   

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มีความรู้และทักษะไม่เพียงพอเนื่องจากวิธีการจัดหาเป็น พรบ.ใหม่และมี
การปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง 

3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 
4. เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพลดปัญหาความเสี่ยงในการจัดหาพัสดุ 
1. น าแผนการจัดซื้อประจ าปีของกลุ่มงานมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปงบประมาณของ แต่ละ

รายการเพ่ือจัดท าแผนการจัดซื้อรายปีให้สอดคล้องกับวิธีการจัดซื้อ สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ถูก
วิธี เหมาะสมกับวงเงินที่ประมาณการไว้ในแผนการจัดซื้อและจัดท าสรุปผลการจัดซื้อตาม
แผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส 

2.  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมและรับฟังค าชี้แจงแนะน าจากหน่วยงาน 
3. จัดท าแผนผังและชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.2 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 
3.3 ก าหนดวันที่ด าเนินการ 
3.4 ก าหนดผู้รับผิดชอบ / ผู้ติดตามการด าเนินการ 

4. มีขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
5. น าปัญหาและอุปสรรคที่ปรับปรุงเพื่อก าหนดเป็นแนวปฏิบัติ 

 

 



 

 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ/จัดจ้างและแนวทางแก้ไขเพื่อน าไปปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
โรงพยาบาลจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

กิจกรรม 
การจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ขั้นตอนหลัก 
และวัตถุประสงค์ ปัญหาอุปสรรค 

การแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางน าไปปฏิบัติ 

 
หมายเหตุ 

 
วัตถุประสงค์ 
1. การจัดท าแผนจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี ให้ครบทุกงาน 
และทันเวลา 
 
 
 

 
ขั้นตอนหลัก 
1. ส ารวจความต้องการ
เพ่ือให้ทราบความต้องการ
ใช้พัสดุ 
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 

 

 
 
1.ส ารวจความ
ต้องการล่าช้า 
 
2.แบบส ารวจตอบ
กลับได้รับคืนไม่ครบ 

 
 
1.ก าหนดมาตรการในการ
ส ารวจความต้องการ 
 
2.ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างตามวงเงิน/แผนจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 
 
 
 
 

 
2. อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
1. เข้ารับการอบรมตามท่ี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัด 

 
1.เจ้าหน้าที่พัสดุไม่
เพียงพอและขาด
ทักษะ  เนื่องจากเป็น 
พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างฯใหม ่และ ต้อง
ปฏิบัติให้ต่อเนื่อง 
 

 
1.จัดท าแผนผังการ
ปฏิบัติงาน 
2.ปฏิบัติตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างฯ อย่าง
เคร่งครัด 

 

 
3. เตรียมการจัดซื้อ/จ้าง
เพ่ือให้การด าเนินการตรง
ตามแผนที่ก าหนดไว้และ
ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ  
 

 
1. เตรียมเอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
2. ด าเนินการจัดซื้อตาม
แผนผัง/คู่มือ การ
ปฏิบัติงาน 

 
1.ผู้รับผิดชอบงาน
พัสดุเตรียมเอกสาร
ในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง.
ด้านบุคลากร 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุมี
ทักษะไม่เพียงพอ 
 

 
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ / 
แผนผัง อย่างเคร่งครัด 
2. จัดท าผังก ากับงานจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละรายการ 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบ/
ผู้ติดตาม 

 

4. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายไตรมาส 

1. จัดท ารายงานผลการ
ปฎิบัติงานตามแผน 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามแผน 

1. ก ากับ ติดตาม การ
ปฎิบัติงานตามแผนอย่าง
เคร่งครัด 

 



 


