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กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลจุน  

 

ค าน า 
 

  รายงานนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจุน ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลจุน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถทราบถึงสถานะของ
การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณ 256๕ ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  วิเคราะห์ปัญหา/
อุปสรรค/ข้อจ ากัด  วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  รวมถึงหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
อันน าไปสู่การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  256๕  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลจุน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อ  
จัดจ้างนี้ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  ซึ่งจะสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังและการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจุน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลจุน  

 

สารบัญ 
 

ค าน า                                                                                                               หน้า 
สารบัญ 
หัวข้อ            
 ๑. รายงานผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔               ๑ 

 ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลการจัดซื้อจัดจ้าง                                       ๖ 

 ๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด                                             ๖ 

 ๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ     ๗ 

 ๕. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะน าไปสู่  ๗ 

             การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  

     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลจุน  

 

๑ 

1.รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนรายการที่ด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จ าแนกตาม
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง         หน่วย : รายการ 

รายการประเภทพัสดุ 
จ านวนรายการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามแผน วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา วิธีคัดเลือก 
ยา 531 531 0 0 

เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวสัดุการแพทย์ 286 286 0 0 

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 137 137 0 0 

วัสดุทันตกรรม 61 61 0 0 

วัสดุส านักงาน 72 72 0 0 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15 15 0 0 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 26 26 0 0 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 11 11 0 0 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 7 7 0 0 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 30 30 0 0 

วัสดุงานบ้านงานครัว 60 60 0 0 

วัสดุบรโิภค 250 250 0 0 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 

วัสดุก่อสร้าง 44 44 0 0 

วัสดุอื่น 31 31 0 0 

รวม 1,561 1,561 0 0 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนทั้งสิ้น 1,561 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 1,561 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

 



 

 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลจุน  

 

๒ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนรายการที ด าเนนิงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ จ าแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

  

                               

                        

             

              

                     

                          

                  

                    

                

                   

           

                   

             

         

 
 

 

 

 

 



 

 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลจุน  

 

๓ 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนงบประมาณที่ด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จ าแนก
ตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         

หน่วย : บาท 

รายการประเภทพัสดุ 
จ านวนงบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ที ด าเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา วิธีคัดเลือก 
ยา 10,484,467.01 10,484,467.01 0 0 

เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,341,968.73 3,341,968.73 0 0 

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,368,684.00 2,368,684.00 0 0 

วัสดุทันตกรรม 270,166.62 270,166.62 0 0 

วัสดุส านักงาน 393,294.00 393,294.00 0 0 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 72,315.00 72,315.00 0 0 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 634,824.40 634,824.40 0 0 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,955.75 35,955.75 0 0 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 33,100.00 33,100.00 0 0 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,414.10 90,414.10 0 0 

วัสดุงานบ้านงานครัว 554,506.00 554,506.00 0 0 

วัสดุบริโภค 811,694.00 811,694.00 0 0 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 

วัสดุก่อสร้าง 176,559.60 176,559.60 0 0 

วัสดุอื่น 24,365.00 24,365.00 0 0 

รวม 19,642,314.21 19,642,314.21 0 0 

 
              จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลจุน มีมูลค่าทั้งสิ้น  19,642,314.21  บาท งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100   

 

 



 

 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลจุน  

 

๔ 

 

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจุน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามประกาศ 
ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
แผนความต้องการที่ก าหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 256๔ การด าเนินงานดังกล่าว
ประสบผลส าเร็จ สามารถด าเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรม เป็นไปตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและ
ถือปฏิบัติ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 

 



 

 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลจุน  

 

๕ 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔     
                                 หน่วย : บาท 

รายการประเภทพัสดุ แผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ยอดจัดซื้อ 

จัดจ้าง 
ต  า/สูงเกินกว่าแผน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ยา 8,928,088.56 10,484,467.01 -1,556,378.45 -17.43 

เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์ 

3,๕85,580.54 3,341,968.73 243,611.81 6.79 

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,449,957.50 2,368,684.00 81,273.50 3.32 

วัสดุทันตกรรม 327,328.08 270,166.62 57,161.46 17.46 

วัสดุส านักงาน ๕60,000.00 393,294.00 166,706.00 29.77 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 90,000.00 72,315.00 17,685.00 19.65 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 450,000.00 634,824.40 -184,824.40 -41.07 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000.00 35,955.75 -5,955.75 -19.85 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000.00 33,100.00 -30,100.00 -1003.33 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000.00 90,414.10 -15,414.10 -20.55 

วัสดุงานบ้านงานครัว ๗00,000.00 554,506.00 145,494.00 20.78 

วัสดุบริโภค ๗80,000.00 811,694.00 -31,694.00 -4.06 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 100,000.00 0 100,000.00 100.00 

วัสดุก่อสร้าง 450,000.00 176,559.60 273,440.40 60.76 

วัสดุอื่น 10,000.00 24,365.00 -14,365.00 -143.65 

รวม 18,538,954.68 19,292,314.21 -753,359.53 -4.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลจุน  

 

๖ 
๒. การวิเคราะห์ความเสี ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจุน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
โรงพยาบาลจุน ได้ด าเนินการวิเคราะห์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจุน ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ จัดล าดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่
ชัดเจนได้ 
ตารางแสดง สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ที  ประเด็นความเสี ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง Likelihood 
ความ

เป็นไปได ้

Impact 
ผลกระทบ 

คะแนน
ระดับความ

เสี ยง 

ระดับความ
เสี ยง 

1 การประมาณการใช้วัสดุมีความคลาดเคลื่อน 4 3 12 เสี่ยงสูง 
2 การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน 4 3 12 เสี่ยงสูง 
3 การก าหนดคุณลักษณะ/ราคากลางไม่เหมาะสม 1 4 4 ปานกลาง 
4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ 2 4 8 ปานกลาง 
5 การตรวจรับพัสดุมีความล่าช้า 2 2 4 ปานกลาง 
6 การควบคุมงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ 1 4 4 ปานกลาง 
7 การจัดเก็บพัสดุไม่เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน 2 2 4 ปานกลาง 
8 การจ าหน่วยพัสดุล่าช้า ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 2 3 6 ปานกลาง 
 

จากตารางแสดง สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 256๔ พบว่า
การประมาณการใช้วัสดุมีความคลาดเคลื่อน และการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน ผลการวิเคราะห์อยู่ใน
ระดับเสี่ยงสูง มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ต้องมีมาตรการลดความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
จุน จึงต้องวางแผนก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการให้ชัดเจน เน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานหมั่น
ศึกษาระเบียบพัสดุ และก ากับติดตามการด าเนินงานโดยหัวหน้างาน เพ่ือลดโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีก  
๓.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

จากตารางแสดง การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 256๔ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัด ได้ดังนี้ 

ประเภทรายการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 15 ประเภท มีการจัดซื้อเกินแผน  7 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 
46.67  ซึ่งพบปัญหาในการใช้พัสดุ ตามความจ าเป็น เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เป็นเหตุให้การประมาณการใช้วัสดุมีความคลาดเคลื่อน การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุน จึงต้องวางแผนก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการให้
ชัดเจน เน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานหมั่นศึกษาระเบียบพัสดุ และก ากับติดตามการด าเนินงานโดยหัวหน้างาน เพ่ือลด
โอกาสที่จะเกิดข้ึนอีก 
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๗ 
 
 

๔.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ เงินบ ารุง ในปีงบประมาณ 256๔ มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง          

จ านวน 15 ประเภท เป็นจ านวนเงิน  18,538,954.68 บาท ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เป็นจ านวน
เงิน 19,292,314.21 บาท ซึ่งเกินกว่าแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ตั้งไว้ เป็นจ านวนเงิน 753,359.53 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 4.06 

๖.แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะ
น าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
 

ที  ประเด็นความเสี ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ก าหนดระยะเวลาด าเนนิการให้ชัดเจนและก ากับติดตาม

โดยหัวหน้างาน  
งานพสัด ุ

2 การจ าหน่วยพัสดุล่าช้า ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ก าหนดผู้รับผดิชอบ ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการให้
ชัดเจน ก ากับตดิตาม เนน้ย้ าให้ผู้ปฏิบัตงิานหมั่นศึกษา
ระเบียบพัสด ุ

งานพสัด ุ

3 การประมาณการใชว้ัสดุมีความคลาดเคลื่อน ส่งคืนข้อมูลการใช้วัสดุเมื่อสิ้นปงีบประมาณ ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อเสนอแผนความต้องการใช้ให้
ครอบคลุมครบถ้วน 

ทุกหน่วยงาน 

4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ก าหนดผู้รับผดิชอบ ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการให้
ชัดเจน ก ากับตดิตาม เนน้ย้ าให้ผู้ปฏิบัตงิานหมั่นศึกษา
ระเบียบพัสด ุ

งานพสัด ุ

5 การตรวจรับพัสดุมีความล่าช้า แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ และแจ้งก าหนด
ระยะเวลาการตรวจรบัล่วงหนา้ เพื่อวางแผนการตรวจรับ
ให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบ 

งานพสัด/ุ 
คณะกรรมการ 

ตรวจรับ 
6 การจัดเก็บพัสดุไม่เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน ก าหนดผู้รับผดิชอบ ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการให้

ชัดเจน ก ากับตดิตาม เนน้ย้ าให้ผู้ปฏิบัตงิานหมั่นศึกษา
ระเบียบพัสด ุ

งานพสัด ุ

7 การควบคุมงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ แต่งตั้งผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้น ๆ ในการ
ก าหนดคุณลักษณะ และหม่ันศกึษาระเบียบพสัดุให้มี
ความเข้าใจยิ่งขึ้น 

งานพสัดุ/ 
งานซ่อมบ ารุง 

8 การก าหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง ไม่
เหมาะสม 

แต่งตั้งผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้น ๆ ในการ
ก าหนดคุณลักษณะ และหม่ันศกึษาระเบียบพสัดุให้มี
ความเข้าใจยิ่งขึ้น 

งานพสัด/ุ 
คณะกรรมการก าหนด

ราคากลาง 
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