


EB 6 หน่วยงานของท่านมกีารวเิคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างไร 
 
BB 6 (1) มีการวเิคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 โรงพยาบาลสร้างคอมไดรั้บการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวนทั้งส้ิน 
9,883,044.05 บาท โดยสามารถแบ่งประเภทของงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร ดงัน้ี 

 แบ่งตามประเภทของเงินงบประมาณ 
1. งบค่าเส่ือม ไดรั้บการจดัสรรจ านวน 22 รายการ เป็นเงิน 2,204,364.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.93 ของ

วงเงินท่ีไดรั้บการจดัสรร 
2. งบเงินบ ารุง ไดรั้บการจดัสรรจ านวน 992 รายการ เป็นเงิน 10,821,653.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.07 

ของวงเงินท่ีไดรั้บการจดัสรร 
 

 
 

 แบ่งตามประเภทของการจดัซ้ือ (เงินบ ารุง) 
1. งานจดัซ้ือพสัดุ จ  านวน 980 รายการ เป็นเงิน 10,540,067.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.31 ของประเภท

การจดัซ้ือ  
2. งานจดัซ้ือจดัจา้ง (จา้งเหมา) จ านวน 12 รายการ เป็นเงิน 281,586.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.69 ของ

ประเภทการจดัซ้ือ 
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1. งบค่าเส่ือม (22 รายการ) 

2. งบเงนิบ ารุง (992รายการ)  

 แบ่งตามประเภทของเงินงบประมาณ  

มูลค่า ร้อยละ 



 
 

 แบ่งตามวธีิของการจดัซ้ือ(เงินบ ารุง) 
โรงพยาบาลสร้างคอมไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งจากเงินบ ารุงดว้ยวธีิตกลงราคาทั้งหมด จ านวน 992  

รายการ เป็นเงิน 10,821,653.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของวธีิการจดัซ้ือทั้งหมดดว้ยเงินบ ารุง  
 
ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

การจดัซ้ือจดัจา้งของโรงพยาบาลสร้างคอม (กรณีเงินบ ารุง) ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง
ทั้งหมดจ านวน 992 โครงการ (10,821,653.71 บาท) จากท่ีไดว้างแผนจดัท าแผนจดัซ้ือจดัจา้งเอาไวท้ั้งส้ิน 999 
โครงการ 11,464,176.15 บาท) ซ่ึงการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นไปตามแผนสามารถท าให้โรงพยาบาลสร้างคอม
สามารถประหยดังบประมาณของของการจดัซ้ือจดัตามไดว้างเอาไวถึ้ง 642,522.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.60 
ของมูลค่าการประหยดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 2,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.0010,000,000.0012,000,000.00

1. งานจดัซื้อพสัดุ (980 รายการ)  

2. งานจดัซ้ือจดัจ้าง (12 รายการ)  

1. งานจดัซื้อพสัดุ (980 รายการ)  2. งานจดัซ้ือจดัจ้าง (12 รายการ)  

ร้อยละ 97.40% 2.60%

มูลค่า 10,540,067.36 281,586.35

 แบ่งตามประเภทของการจัดซ้ือ  



ตารางที ่1 การใช้จ่ายงบบ ารุงจ าแนกตามประเภทของการจัดซ้ือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

รายการของการจัดซ้ือ แผนการจัดซ้ือทีไ่ด้วางเอาไว้ การจัดซ้ือจริง มูลค่า 
ความประหยดั 

(ร้อยละ) 
จ านวน
โครงการ 

มูลค่า: บาท จ านวน
โครงการ 

มูลค่า: บาท 

1.วสัดุการแพทย ์ 57 1,005,970 57 619,430 38.42 
2.วสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย ์

115 1,884,853 115 1,566,575 16.89 

3.วสัดุส านกังาน 94 250,349.90 94 183,064.00 26.88 
4.วสัดุงานบา้นงาน
ครัว 

87 393,919.81 87 100,667.00 74.44 

5.วสัดุไฟฟ้าและอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

44 30,000 44 40,000 -33.33 

6.วสัดุเช้ือเพลิง 2 500,000 2 474,850 5.03 
7.วสัดุคอมพิวเตอร์ 18 190,360 18 122,810 35.46 
8.วสัดุทางทนัตกรรม 42 211,794.10 42 165,130 22.03 
9.วสัดุทางกายภาพ 13 345,010 6 26,160 92.42 
10.วสัดุ x-ray* 8 188,440 8 128,815.64 31.64 
11.เวชภณัฑย์า 321 5,046,213.94 321 5,391,895.12 -6.85 
12.เวชภณัฑมิ์ใช่ยา 186 1,151,585.35 168 1,720,670.60 -49.41 
13.จา้งเหมา 12 265,680.00 12 281,586.35 -5.99 

รวม 999 11,464,176.15 992 10,821,653.71 5.60 
* เป็นการวางแผนการใชง้บประมาณในการใหบ้ริการระบบ x-ray เดิม คือการใช ้film   
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 จากขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งขา้งตน้โรงพยาบาลสร้างคอมไดมี้การจดัท ารายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งและ
รายงานผลการวเิคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดงัน้ี 

1. จ  านวนโครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งหมดจ านวน 1,014 โครงการ 
โดยวิธีตกลงราคา คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด ซ่ึงไม่มีโครงการไหนไม่แลว้เสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  

2. จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแลว้เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวธีิตกลงราคา จ านวน 1,014 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 รวมมูลค่าทั้งสิน 13,026,017.98 บาท 
  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากดั/ความเส่ียงของการจัดซ้ือจัดจ้าง 

1. กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆของงานพสัดุและงานอ่ืนๆ และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวข้องมี
ค่อนขา้งมากและมีรายละเอียดปลีกย่อยเป็นจ านวนมาก โดยท่ีเจา้หน้าท่ีพสัดุตอ้งใช้ความรู้ความสามารถและ
ความเขา้ใจในงานพสัดุเป็นอยา่งดี อีกทั้งตอ้งอาศยัความรัดกุมในการปฏิบติั ซ่ึงในการปฏิบติังานจริงตอ้งใชเ้วลา
และอาศยัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานดา้นน้ีมาปฏิบติังานหรือให้ค  าปรึกษา อยา่งไรก็ตามยงัคงพบ
ความผิดพลาดหรือความไม่ถูกตอ้งในการปฏิบติังานอยู่ เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีบางส่วนเป็นเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้
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การใช้จ่ายงบบ ารุงจ าแนกตามประเภทของการจดัซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มูลค่าแผนการจดัซื้อ: บาท มูลค่าการจดัซื้อจริง: บาท 



ความเขา้ใจและประสบการณ์ในการท างานดา้นพสัดุยงัไม่มากนกั  ท าให้เกิดความผิดพลาดและใชเ้วลาในการ
ท างานแต่ละเร่ืองนาน 

2. เจา้หนา้ท่ีพสัดุส่วนมากเป็นเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยซ่ึ์งมีภาระหลกัคือการให้บริการดูแลรักษาผูป่้วย 
ท าใหก้ารด าเนินงานดา้นพสัดุบางคร้ังไม่เป็นตามแนวทางพสัดุท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้เช่น ระยะเวลาในการตรวจรับ
หรือก าหนดการของการส่งเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ในดา้นของการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ (SPEC) ของพสัดุนั้นๆ บางคร้ังมีการเปล่ียนแปลง SPEC 
หลายๆคร้ัง เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรั้บอาจไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือมีการเปล่ียนแปลงเพื่อให้ตรงกบัการ
น ามาใชง้านมากท่ีสุด และในบางคร้ัง SPEC ท่ีก าหนดเอาไวไ้ม่มีผูผ้ลิตรายใดผลิตแลว้ เป็นตน้ 

4. ปัญหาด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องก าหนดให้ปฏิบติัและด าเนินตาม
กระบวนการทางด้านพสัดุ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งเกิน 5 แสนบาทข้ึนไปตอ้ง
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งด้วยวิธีสอบราคาเท่านั้น ท าให้ขั้นตอนและกระบวนการในการจดัซ้ือจดัจา้งมีความ
ละเอียดและยุง่ยากมากกวา่การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวธีิตกลงราคา 
  5. web site การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐมีปัญหาในการเช่ือมต่อ มีความล่าชา้ท าให้การปฏิบติังานในแต่ละ
โครงการมีความล่าชา้ 
 6. ผูค้า้ภาครัฐบางรายยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบติัแนวทางใหม่ซ่ึง
บางรายการตอ้งด าเนินการเสนอราคาผา่นระบบ electronic จึงท าใหเ้กิดการแข่งขนัในการเสนอราคาจ านวนนอ้ย
ราย 
 
การวเิคราะห์ความสามารถในการประหยดังบประมาณ 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 1 โรงพยาบาลสร้างคอมสามารถประหยดังบประมาณในการจดัซ้ือจดัหาพสัดุได้
เกือบทั้งหมด โดยมีภาพรวมมูลค่าการประหยดัไดถึ้ง 642,522.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.60 ของมูลค่าความ
ประหยดัจากภาพท่ีไดจ้ดัท าเอาไว ้อยา่งไรก็ตามพบวา่ยการจดัซ้ือเวชภณัฑ์ยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยายงัไม่สามารถ
ลดลงได ้เน่ืองจากในระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดมี้การจดัท าโครงการผา่ตดัตอ้กระจกท าให้มีการจดัซ้ือ
จดัหาเวชภณัฑย์าและเวชภณัฑมิ์ใช่ยามาสนบัสนุนโครงการน้ี  อยา่งไรก็ตามเจา้หนา้ท่ีหรือผูรั้บผิดชอบงานพสัดุ
ท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าเอาแนวทางการปฏิบติัและนโยบายต่างๆท่ีไดว้างเอาไวม้าใชใ้นการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

 ปฏิบติัตามแนวทางการจดัซ้ือยาอยา่งเคร่งครัด คือ การจดัซ้ือยาร่วมในระดบัเขต ระดบัจงัหวดั 
 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดั (Pharmaceutical & Therapeutic Committee: PTC) ไดว้าง

แนวทางของการใชย้าอยา่งสมเหตุผล (Rational Drugs Used: RDU) และการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสม



เหตุผล (Antibiotic Smart Used: ASU) มาใชใ้นการปฏิบติังาน ท าให้ช่วยสามารถลดมูลค่าของการ
จดัซ้ือเวชภณัฑล์งไปไดบ้า้ง 

 
แนวทางแก้ไข 

1. ในการจดัท าแผนงบประมาณในปีงบประมาณถดัไปตอ้งท าการวางแผนงบประมาณทั้งในระยะสั้น 
ระยะกลางและระยะยาว ท่ีมีความสอดคล้องหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจริงๆ และ
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1-3 เดือนก่อนส้ินปีงบประมาณ 

2. การจดัท าแผนตอ้งด าเนินการโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด พร้อมทั้งมีการประสาน ช้ีแจง้หรือท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพสัดุอยา่งทนัทีและสม ่าเสมอ 

3. การด าเนินการในการจดัซ้ือจดัจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่กระบวนการแรก
จนถึงกระบวนการสุดทา้ย เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ การก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ปฏิบติัท่ีชดัเจน เป็นตน้ 

4. ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือเกิดความไม่ชดัเจนเก่ียวกบัการปฏิบติัตอ้งสอบถามผูรู้้ท่ีสามารถอา้งอิงได ้
โดยไม่ลงมือปฏิบติัหรือกระท าการใดๆถา้ยงัไม่แน่ชดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






