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ค าน า 
 

  โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการจัดหาเพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด าเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ
รายงานวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจ าแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป 
 
 
                                                                                                   ผู้จัดท า/วิเคราะห์ 
                                                                                           งานพัสดุ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ 
                                                                                               25  พฤศจิกายน ๒๕๖๓    
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การวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์  

ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 

1.วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ได้จัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณรายจ่ายตามแผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่าย 
(Planfin) โดยจ าแนกเป็นรายหมวด ที่มีรายการเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทและเปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

  ความสามารถในการประหยัดงบประมาณและแนวทางแก้ไขการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างอัน
จะน าไปสู่การปรับปรุง การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป 

 
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)    

              ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่            
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน 
(บาท) 

ร้อยละ 

1.วิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 500,000
บาท 

   

     1.1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,745,561.63 2,462,201.86 89.68 
     1.2 เวชภัณฑ์ยา 7,642,964.60 6,086,749.88 79.64 
     1.3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,716,164.61 2,847,228.80 -4.83 
     1.4 วัสดุทันตกรรม 508,749.45 348,566.94 68.51 
     1.5 วัสดุกลุ่มงานบริหาร 2,755,000.00     2,977,884.95  -8.09 
2. วิธี e-bidding เกิน 500,000บาท - - - 
3. วิธีคัดเลือก - - - 

รวม 16,368,440.29 14,722,632.43  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563)  จ านวนทั้งหมด 5 หมวด
ได้รับอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างภายใต้แผน Planfin ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5 หมวด  มีจ านวน        
2 หมวด ที่มีการจัดซื้อเกินแผน  คือ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สูงกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 4.83              และ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สูงกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 8.09 และผลจัดซื้อภาพรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 16,368,440.29 
บาท (สิบหกล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์ ) ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงิน 14,722,632.43 บาท  (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่น-สองพันหก
ร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสามสตางค์)  ต่ ากว่าแผนเป็นเงิน 1,645,807.86 บาท  (หนึ่งล้านหกแสน-สี่หมื่นห้า
พันแปดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)  

/การวิเคราะห์ความเสี่ยง... 
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- การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 จัดซื้อวัสดุไม่ตรงกับความต้องการ  
 มีการซื้อวัสดุนอกแผน 
 ไม่มีพัสดุในสต็อค 
 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน 
 กรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีความรู้  ความช านาญ  
 เบิกวัสดุโดยไม่เขียนใบเบิก (ยืมของ)  
 พัสดุเสื่อมสภาพ/หมดอายุ 
 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่พัสดุมีน้อย และต้องไปรักษาการในต าแหน่งนักจัดการทั่วไป 

- การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล าดับ ปัญหา/อุปสรรค และข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 

1. ทางโรงพยาบาลได้รับแจ้งจัดสรรอนุมัติแผน
งบประมาณล่าช้า กรณีการจ้างสิ่งก่อสร้าง  ต้องมี
ขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอน  เช่น 
ประสานหน่วยภายนอกเพ่ือขอความร่วมมือ
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

-จั งหวัดควรจัดสรรงบประมาณให้ทัน
ภายในเดือนตุลาคม เพ่ือจะได้ด าเนินการได้
ภายในเวลาที่ก าหนด 

 

2. การจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณ  เงินบ ารุง
ในการจัดซื้อ / จ้าง ไม่ครอบคลุม เนื่องจาก
หน่วยงาน/ฝ่ายต่า ง ๆ มีการขอจัดซื้ อวัสดุ
ครุภัณฑ์นอกแผนที่ ก าหนดไว้   และมีการ
ซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในระหว่างปีเพ่ิมข้ึน 

-แจ้งให้หน่วยงาน / ฝ่ายส ารวจความ
ต้องการใช้วัสดุครุภัณฑ์ให้ครอบคลุม 
-ทบทวนการจัดหาแผนการใช้เงินในการ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดท าแผน ในปี
ต่อไป 

 

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ตรวจงานจ้างไม่มี
ความรู้ ความช านาญในเรื่องครุภัณฑ์หรืองาน
ก่อสร้าง 

-ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้
เ ค รื่ อ ง มื อ ห รื อ ง า น จ้ า ง ม า ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการตรวจรับ/ ตรวจงานจ้าง   

 

4. วัสดุที่จัดซื้อไม่มีคุณภาพ  เช่น  ไม้กวาด  นาฬิกา
ติดผนัง ไม้ถูพ้ืน  ถุงมือ ไฟฉาย  หน่วยงานเบิก  
ไปใช้ได้ไม่นานช ารุด 

- แจ้ ง ผู้ ข า ย ให้ จั ดหาวั สดุ ที่ มี คุณภ าพ          
สั่งซื้อยี่ห้อแบบเดิมที่ผู้ใช้แล้วไม่มีปัญหา / 
ให้ผู้ขายน าตัวอย่างวัสดุมาให้ดูก่อนสั่งซื้อ 

 

5. มีการออกระเบียบการใช้พระราชบัญญัติการ
จั ดซื้ อจั ดจ้ า งและการบริ หาร พัสดุภ าครั ฐ          
พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 

-จัดการอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจใน
ระเบียบฯ ให้ เจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ งานที่
เกี่ยวข้อง ได้รับการอบรมทุกคน 
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ล าดับ ปัญหา/อุปสรรค และข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
6. รพ.ค้างจ่ายค่าวัสดุบางรายการนาน ท าให้ทาง

บริษัทไม่ส่งวัสดุเพ่ือมีการสั่งซื้อเพ่ิมมีผลกระทบ
ต่องานบริการรักษา 

- จัดระบบการจ่ายเงินช าระหนี้ค่าวัสดุให้
เป็นปัจจุบัน และให้แต่ละฝ่ายสอบถามและ
ตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่สามารถให้ค้าง
ช าระได้ง่าย 

 

7. การจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน ฯ ในแต่ละไตรมาส 
ในบางราย  

-จัดท าแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง 
 

 

 
- แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการ

จัดซื้อจดัจ้างในปีงบประมาณ 2564 
   - การจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พัสดุ และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ให้จัดท าแผนล่วงหน้า 

- ทบทวนการจัดท าแผนการใช้เงินในการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกรายการ เพ่ือจัดท า 
  แผนการใช้เงินในปีต่อไป 
- ติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการทบทวนแผนเงินบ ารุง เพ่ือพิจารณาความเพียงพอ ในการขอ  
  งบประมาณในการจัดหาพัสดุหรือปรับปรุงแผนพัสดุให้สอดคล้องกับสถานการณ์การการคลังของ     
  โรงพยาบาล 
- จัดระบบการจ่ายเงินช าระหนี้ค่าวัสดุให้เป็นปัจจุบัน 
- พัฒนาความรู้ ทักษะ ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจรับพัสดุ และ ผู้เกี่ยวข้อง โดยการอบรม/การศึกษา 
  หาความรู้จากคู่มือ หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

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


