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โรงพยาบาลรองกวาง ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก

ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางทุกแหลงงบประมาณ ทุกวิธีการ ท่ีดําเนินการโดยสวนงานพัสดุ และงานเภสัชกรรมและคุมครอง

ผูบริโภคโรงพยาบาลรองกวางเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ท่ีกําหนดใหสวนราชการมีการวิเคราะหการ

จัดซ้ือจัดจางท่ีมีการดําเนินการในปงบประมาณท่ีผานมา ท้ังนี้เพ่ือเปนการวิเคราะหความเสี่ยง ปญหาอุปสรรคตางๆใน

การดําเนินงาน เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง

ในปงบประมาณตอไป ท้ังยังเปนการปองปรามการเกิดปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสวนการจัดซ้ือในโรงพยาบาลอีกทาง

หนึ่ง 

 รายงานการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางฉบับนี้ประกอบดวยผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตางๆ การจัดซ้ือ

จัดจางตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปปญหาอุปสรรค 

ขอจํากัดในการจัดซ้ือจัดจาง และขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุเพ่ือใหหนวยงานตางๆท่ี

เก่ียวของในโรงพยาบาลรองกวาง นําไปใชประโยชนในการดําเนินงานตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1   บทนํา 
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2.1. ภาพรวมการจัดซ้ือพัสดุประจําปงบประมาณ 2563 

 การจัดซ้ือพัสดุในโรงพยาบาลรองกวางแบงเปน 2 หมวดหลักคือพัสดุท่ัวไป หนวยพัสดุเปนผูจัดซ้ือ พัสดุ

การแพทย จัดซ้ือโดย 3 หนวยคือ กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค  กลุมงานทันตกรรมและกลุมงานเทคนิค

การแพทย โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563 ดังนี ้

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนครั้งจําแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนครั้ง รอยละ 

เฉพาะเจาะจง 1,375 99.85 

สอบราคา 0 0 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส e-bidding 2 0.15 

รวม 1,377 100 

 ในปงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลรองกวางไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจํานวน 1,377 ครั้ง  พบวาวิธีการจัดซ้ือ

จัดจางท่ีมีจํานวนครั้งสูงท่ีสุดไดแก เฉพาะเจาะจง  จํานวน 1,375 ครั้ง คิดเปนรอยละ 99.85  และ วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส e-bidding 2  ครั้ง คิดเปนรอยละ  0.15 เปน การจางกอสรางเทพ้ืนโรงจอดรถพรองรางระบายน้ํา 1 

รายการ การจางเหมาลางไต 1 รายการซ่ึงเปนการจางตอเนื่องจากปงบประมาณ 2562 ดังแผนภูมิ 

 

 

รูปภาพท่ี 1 แสดงรอยละจํานวนของโครงการท้ังหมดจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

99.85% 

0% 0.15% 

จํานวนครั้งจําแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีสอบราคา e-bidding

บทที่ 2  ผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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2.2. การจัดซ้ือดวยเงินงบประมาณ  

 โรงพยาบาลรองกวางไดรับจัดสรรงบประมาณ คาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน(งบคา

เสื่อม) 70% ,20% และ10% ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนเงินรวม  3,827,208.62 บาท โดยมีการจัดทําแผนจัดซ้ือ

ครุภัณฑท้ังสิ้น 53 รายการ และแผนการจัดจาง 1 รายการ 

จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

ตารางท่ี2 แสดงแผนการจัดซ้ือ/จัดจาง ดวยเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

จํานวนโครงการ วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส e-bidding 

การจัดซ้ือ 51 - 2 

การจัดจาง 1 - - 

รวม 52 - 2 
 

 

รูปภาพท่ี 2 แสดงรอยละจํานวนของโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางดวยเงินงบประมาณ 

 

96% 

0% 

4% 

แผนการจัดซื้อ/จัดจาง ดวยเงินงบประมาณ 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีสอบราคา วิธี e-bidding 
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งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง งบประมาณท่ีจัดซ้ือจัดจาง (บาท) รอยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 2,137,208.62 55.84 

วิธีสอบราคา 0 0 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส e-bidding 1,690,000 44.16 

รวม 3,827,208.62 100.00 
 

 

รูปภาพท่ี 3  แสดงรอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

เม่ือไดรับการจัดสรรและโอนงบประมาณมาไดมีการดําเนินการจัดซ้ือตามแผนงานดังกลาวซ่ึงมีผลการดําเนินงานดังตาราง

ท่ี 3  

ตารางท่ี 3 แสดงผลการจัดซ้ือจัดจางดวยเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

วิธี 

การจัดหา 

จํานวน

โครงการ 

ผลการจัดหาตามแผน ผลการดําเนินการ 

เปนไปตาม

แผน 

ไมเปนไป

ตามแผน 

วงเงิน จัดหาได งบประมาณ

คงเหลือ 

การจัดซ้ือ 53 53 - 3,767,208.62 3,739,598.62  27,610.00 

การจัดจาง 1 1 - 60,000.00 60,000.00 0 

รวม 65 62 3 3,827,208.62 3,799,598.62 27,610.00 

56% 

0% 

44% 

ร้อยละของจาํนวนงบประมาณจาํแนกตามวิธีการจัดซือ้

จัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีสอบราคา e-bidding
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ความคุมคาและการประหยัดงบประมาณ 

 จากตารางจะเห็นวาโรงพยาบาลรองกวางสามารถจัดซ้ือจัดจางไดตามแผนการจัดหาดวยเงินงบประมาณท้ัง 54 

รายการ ดําเนินการเสร็จสิ้น 54 รายการ คิดเปนรอยละ 100.00  และสามารถประหยัดงบประมาณได 27,610.00 บาท

คิดเปนรอยละ 0.72 เนื่องจากคณะกรรมการจัดซ้ือไดมีการสืบราคาจากหลายบริษัทและมีการแขงขันกันระหวางผูขาย 

รวมท้ังคณะกรรมการมีการตอรองราคาจากทางบริษัททําใหสามารถซ้ือพัสดุบางรายการไดต่ํากวาราคากลางท่ีไดรับการ

จัดสรร  

2.3 การจัดซ้ือดวยเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุงโรงพยาบาล) 

 โรงพยาบาลรองกวาง ไดจัดสรรเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง) สําหรับจัดหาพัสดุและพัสดุการแพทยเพ่ือ

ใหบริการแกผูปวย และใชในการดําเนินงานตามปกติของโรงพยาบาล ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดจัดสรรเงินบํารุงไว

ท้ังสิ้น 32,167,724.36 บาท  รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 แสดงแผนจัดซ้ือจัดจางดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลรองกวาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเภทพัสดุ วงเงินท่ีไดรับอนุมัติตามแผน (บาท) รอยละ 

พัสดุท่ัวไป 493,972.00 1.54 

ครุภัณฑท่ัวไป 221,900.00 0.69 

เวชภัณฑและวัสดุการแพทย 14,491,672.36 45.05 

ครุภณัฑการแพทย 613,546.00 1.90 

งานจางท่ัวไป                 7,746,280.00 24.08 

งานจางดานการแพทย 8,600,354.00 26.74 

รวม 32,167,724.36 100.00 

 

 วงเงินท่ีไดรับจัดสรรแบงเปนสองหมวดไดแก พัสดุท่ัวไปและพัสดุการแพทย  โดยหมวดพัสดุท่ัวไปไดรับจัดสรร

เงิน 493,972.00บาท คิดเปนรอยละ 1.54   หมวดพัสดุการแพทย ไดรับจัดสรรเงิน 14,491,672.36บาท คิดเปนรอยละ 

45.05  
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 เม่ือไดรับการจัดสรรและอนุมัติแผนจัดซ้ือโดยผูบริหารแลวเจาหนาท่ีพัสดุไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามแผนใน

ปงบประมาณพ.ศ.2563 ตั้งแต1ตุลาคม2562ถึง30กันยายน2563 โดยมีผลการดําเนินงานดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง ดวยเงินบํารุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเภทพัสดุ 

วงเงินท่ีไดรับ

อนุมัติตามแผน

(บาท) 

ประเภทการ

จัดซ้ือจัดจาง 

จํานวนเงินงบประมาณ

ท่ีใชดําเนินการแลว

(บาท) 

รอยละ 

พัสดุท่ัวไป 493,972.00 เฉพาะเจาะจง 393,679.00 79.70 

ครุภัณฑท่ัวไป 221,900.00 เฉพาะเจาะจง 186,840.00 84.20 

เวชภัณฑและวัสดุการแพทย 14,491,672.36 เฉพาะเจาะจง        14,028,545.64 96.80 

ครุภณัฑการแพทย 613,546.00 เฉพาะเจาะจง 582,206.17 94.89 

งานจางท่ัวไป 7,746,280.00 เฉพาะเจาะจง 7,018,225.06 90.60 

งานจางดานการแพทย 8,600,354.00 เฉพาะเจาะจง        7,981,293.86 92.80 

รวม 32,167,724.36         30,190,789.73 93.85 
 

 จากตารางท่ี5 พบวาในหมวดพัสดุท่ัวไปการจัดซ้ือดําเนินการไดรอยละ 79.70 ของแผน การจัดจางดําเนินการได

รอยละ 90.60 ของแผน  ในหมวดพัสดุการแพทย การจัดซ้ือดําเนินการไดรอยละ 96.80 ของแผน การจัดจางดําเนินการ

ไดรอยละ 92.80 ของแผน   
 

 

 

3% 1% 

92% 

4% 

แผนจัดซ้ือดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลรองกวาง  

พัสดุท่ัวไป ครุภัณฑท่ัวไป 

เวชภัณฑและวัสดุการแพทย ครุภัณฑการแพทย 

47% 
53% 

แผนจัดจางดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลรองกวาง  

งานจางท่ัวไป งานจางดานการแพทย 
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แผนภูมิแสดงสัดสวนการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ัวไปเทียบกับแผน 
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แสดงผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ดวยเงินบํารุง ปงบประมาณ 2563 

วงเงินท่ีไดรับอนุมัติตามแผน จํานวนเงินงบประมาณท่ีใชดําเนินการแลว 
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จัดซื้อ จัดจาง 

แผน 

ดําเนินการจริง 

79.70% 

90.60% 
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เม่ือทําวิเคราะหการดําเนินงานพบวา การจัดซ้ือพัสดุท่ัวไปต่ํากวาแผน เนื่องจากในชวงไตรมาส 3 ของ

ปงบประมาณพ.ศ.2563 โรงพยาบาลรองกวาง มีนโยบายในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัดทําใหหนวยงาน

ตางๆในโรงพยาบาลชะลอการขออนุมัติซ้ือพัสดุและมีกิจกรรมเพ่ือการประหยัดโดยการซอมแซมของเดิมท่ีมีอยูและการ

หมุนเวียนใชระหวางหนวยงานตางๆ รวมไปถึงการสํารองคลังพัสดุลดลง ทําใหสามารถลดการใชงบประมาณในการจัดซ้ือ

พัสดุลงไดรอยละ 20.30  สวนการจัดจางท่ัวไป สามารถดําเนินการตามแผนไดรอยละ 90.60 เนื่องการสรางทางเชื่อม

มูลคา 1,500,000 บาท ไมไดดําเนินการเพราะปญหาเรื่องแบบ และในชวงไตรมาสท่ี3-4 ของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คณะกรรมการบริหารไดพิจารณาระงับการดําเนินงานกอสรางท่ีตองใชเงินจํานวนมาก เชน อาคารพักญาติ มุงหลังคา

ชองวางระหวางอาคารตึกผูปวยนอกชั่วคราว เนื่องจากจะสงผลทําใหเกิดวิกฤตทางการเงิน ทําใหไมสามารถดําเนินการ

จางไดตรงตามแผน 

 

แผนภูมิแสดงสัดสวนการจัดซ้ือจัดจางพัสดุการแพทยเทียบกับแผน 
 

 
 

ในหมวดพัสดุการแพทยมีการจัดซ้ือต่ํากวาแผนโดยดําเนินการจัดซ้ือไดรอยละ 96.80 ของแผน ซ่ึงในหมวดพัสดุ

การแพทยสามารถแยกเปน 6 หมวด ไดแก 1.ยา 2.วัสดุการแพทยท่ัวไป 3.วัสดุทันตกรรม 4.วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 

5.วัสดุเภสัชกรรม 6.ครุภัณฑการแพทย  
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 การจัดซ้ือจัดจางพัสดุในโรงพยาบาลรองกวางแบงพัสดุออกเปน2ประเภทไดแก พัสดุท่ัวไปและพัสดุทาง

การแพทย ซ่ึงมีหนวยงานรับผิดชอบจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนจํานวน 4 หนวยงาน ไดแกงานพัสดุ ,กลุมงาน

เภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค  กลุมงานทันตกรรม  กลุมงานเทคนิคการแพทย  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการ

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจางพัสดุ เปนเงิน 35,994,932.98  บาท โดยแยกเปนเงินงบประมาณ 3,827,208.62 บาท  เงินนอก

งบประมาณ(เงินบํารงุโรงพยาบาล)  32,167,724.36  บาท ซ่ึงมีผลการดําเนินงานดังนี้   

1. เงินงบประมาณ ไดรบัการจัดสรรครุภัณฑและปรับปรุงสิ่งกอสรางจํานวน 54 รายการเปนเงิน 3,827,208.62

บาท ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจํานวน 54 รายการดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 52 รายการ ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส e-bidding 2 รายการ เปนเงิน 3,799,598.62 บาท  ประหยัดงบประมาณได 27,610.00 

บาท(รอยละ0.72) จากการวิเคราะหการดําเนินงานดังกลาวพบวาการจัดซ้ือครุภัณฑการแพทย

คณะกรรมการมีการกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑและดําเนินการสืบราคาจากหลายบริษัททําใหเกิดการ

แขงขันดานราคาและคณะกรรมการไดทําการตอรองราคาจากบริษัทท่ีไดรับการคัดเลือก ทําใหสามารถ

จัดซ้ือครุภัณฑไดต่ํากวาราคากลางท่ีกําหนด 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุงโรงพยาบาล) ไดรับจัดสรรเงินบํารุงในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุจํานวน  

32,167,724.36  บาท   โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

2.1หมวดพัสดุท่ัวไป  ไดรับจัดสรรเงินบํารุงเพ่ือจัดซ้ือจัดจางและมีการดําเนินการดังนี้ 

    2.1.1จัดซ้ือพัสดุท่ัวไป  ไดรับจัดสรรเงิน  493,972.00  บาท ดําเนินการจัดซ้ือดวยวิธีเฉพาะเจาะจง

จํานวน 637 ครั้ง  เปนเงิน 393,679.00  บาทคิดเปนรอยละ 79.70 ของเงินท่ีไดรับจัดสรร 

    2.1.2 จัดจางท่ัวไป ไดรับจัดสรรเงิน 7,746,280.00 บาท ดําเนินการจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงเปนเงิน  

7,018,225.06 บาท คิดเปนรอยละ 90.60 ของเงินท่ีไดรับจัดสรร 

       2.2 หมวดพัสดุการแพทย ไดรับจัดสรรเงินบํารุงเพ่ือจัดซ้ือจัดจางและมีการดําเนินการดังนี้ 

  2.2.1 จัดซ้ือพัสดุการแพทย  ไดรับจัดสรรเงิน 14,491,672.36 บาท ดําเนินการจัดซ้ือดวยวิธี

เฉพาะเจาะจง 738 ครั้ง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) 1 ครั้ง เปนเงิน 14,028,545.64 บาทคิดเปนรอยละ 

96.80 ของเงินท่ีไดรับจัดสรร 

  2.2.2 จัดจางดานการแพทย ไดรับจัดสรรเงิน 8,600,354.00 บาท ดําเนินการจัดจางดวยวิธี

เฉพาะเจาะจง จํานวน 68 ครั้ง เปนเงิน 7,981,293.86 บาท  คิดเปนรอยละ 92.80 ของเงินท่ีไดรับจัดสรร 

 จากการวิเคราะหผลการจัดซ้ือพัสดุ พบวา ในประเภทพัสดุท่ัวไป มีการดําเนินการจัดซ้ือต่ํากวาแผนท่ีจัดทําไว

รอยละ20.30 เนื่องจากหนวยงานตางๆในโรงพยาบาลมีการหมุนเวียนใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน รวมไปถึงมีการ

สํารองคลังพัสดุลดลง ทําใหการใชงบประมาณในการจัดซ้ือลดลง  

บทที่ 3   สรุปและวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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           สวนการจัดจางพัสดุท่ัวไป สามารถดําเนินการตามแผนไดรอยละ90.60 เนื่องจากทางเชื่อมมูลคา 1,500,000 

บาท ไมไดดําเนินการเพราะมีปญหาเรื่องแบบ และในชวงไตรมาสท่ี3-4 ของปงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะกรรมการ

บริหารไดพิจารณาระงับการดําเนินงานกอสรางท่ีตองใชเงินจํานวนมาก เชน อาคารพักญาติ มุงหลังคาชองวางระหวาง

อาคารตึกผูปวยนอกชั่วคราว เนื่องจากจะสงผลทําใหเกิดวิกฤตทางการเงิน  

ในประเภทพัสดุการแพทย สามารถดําเนินการตามแผนท่ีจัดทําไว รอยละ96.80 ซ่ึงมีการจัดจางคอนขางเปนไป

ตามแผนท่ีคาดการณไว เนื่องจากพัสดุทางการแพทยท้ัง ยา วัสดุการแพทย วัสดุชันสูตร วัสดุทันตกรรม นําขอมูลอัตรา

การสํารองคลังไมใหเกิน 2 เดือน มาประกอบการจัดทําแผน และสืบราคารวมระดับจังหวัดของยา                                    

วัสดุการแพทย วัสดุชันสูตร วัสดุทันตกรรม จัดทําลวงหนาจึงสามารถนําราคาท่ีแทจริงมาประกอบการจัดทําแผน  

การจัดจางดานการแพทย 

 มีการดําเนินการจัดจางดานการแพทยรอยละ97.04 ของแผน ซ่ึงมีการจัดจางคอนขางเปนไปตามแผนเนื่องจากมี

การวางแผนการจัดจางท่ีครอบคลุม นําขอมูลการจางท่ีผานมาและท่ีคาดวาจะจางเพ่ิมมาประกอบการจัดทําแผน 
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การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 

1. การจัดทําแผนความตองการพัสดุท่ัวไปของหนวยงานตางๆในโรงพยาบาลไมสอดคลองกับความตองการมีการ

ประมาณการสูงกวาความตองการใชจริงทําใหยอดเงินในการจัดทําแผนสูงกวาปริมาณการใชจริง 

2. รายการครุภัณฑการแพทยท่ีจัดทําแผนเงินบํารุงซํ้าซอนกับแผนงบคาเสื่อมทําใหเม่ือไดรับการจัดสรรงบคาเสื่อม

จากเขตแลวครุภัณฑท่ีจัดทําแผนไวไมไดจัดซ้ือ มูลคาการจัดซ้ือครุภัณฑตามแผนเงินบํารุงจึงต่ํากวาแผนท่ีจัดทํา

ไว 

3. ระยะเวลาในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุน คอนขางจํากัดดวยเวลาและเรงดวน สงผลใหเกิดความเสี่ยง

ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและเกิดขอผิดพลาดไดงาย   

4. การจัดจางสิ่งกอสราง การกําหนดราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ แตละชนิดมีระยะเวลาสั้นในการจัดทํา

ราคากลาง  จึงทําใหคณะกรรมการท่ีกําหนดคุณลักษณะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาท่ีและสิ่งกอสราง ขาด

บุคลากรท่ีชํานาญและเชี่ยวชาญทางดานชางโยธา ซ่ึงมาชวยในการถอดแบบและคํานวณปริมาณราคา วัสดุซ่ึงใช

ในการกอสราง(BOQ) ซ่ึงตองอาศัยผูมีความรูความเขาใจในการจัดทํา 

5. ราคาวัสดุ คาแรงงาน ราคาทองถ่ินพาณิชยจังหวัด ไมมีราคาท่ีเปนปจจุบัน และมีบริษัทหรือตัวแทนจําหนาย มี

จํานวนไมมาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4  วิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 
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1. หนวยงานตางๆควรจัดทําประมาณการใชพัสดุใหสอดคลองกับความตองการการใชจริงเพ่ือใหการจัดทําแผน

จัดซ้ือจัดจางใกลเคียงกับความเปนจริง ทําใหผูบริหารสามารถนําขอมูลการจัดทําแผนไปใชประกอบการตัดสินใจ

ในการบริหารงบเงินบํารุงของโรงพยาบาลไดอยางถูกตอง 

2. ควรมีการตรวจสอบรายการครุภัณฑการแพทยท่ีจะเสนอขอตามแผนเงินบํารุงไมใหซํ้าซอนกับรายการครุภัณฑ

การแพทยท่ีขอไปกับงบคาเสื่อม เพ่ือแผนการจัดซ้ือดวยเงินบํารุงใกลเคียงกับความเปนจริงและเปนรายการท่ีมี

ความตองการใชงานจริงซ่ึงไมสามารถจัดซ้ือดวยงบคาเสื่อม 

3. เจาหนาท่ีพัสดุควรศึกษา พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   กฎกระทรวง และ

ระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางพัสดุเปนไปอยางถูกตอง 

4. งานแผนงานฯควบคุมกํากับการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผน 

5. ควรมีแผนรองรับสนับสนุนคาใชจาย เพ่ือสนับสนุนใหแกบุคลากรภายนอกเพ่ือเปนคาตอบแทนท่ีรวมเปน

คณะกรรมการตางๆ ของงานจัดซ้ือจางตางๆ ของโรงพยาบาล 

6. บุคลากรท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ทุกคณะควรไดเขารับการอบรม เพ่ือให

มีความรูความเขาใจในระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 5   แนวทางการแกไข 
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การวิเคราะหขอรองเรียนดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.2561

1. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะของขอรองเรียนและแนวโนม

โรงพยาบาลรองกวางไมมีขอรองเรียนใดๆ เรื่องการจัดซ้ือจัดจาง

2. ขอมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับขอรองเรียน

ไมมีการจัดการขอรองเรียน เนื่องจากโรงพยาบาลรองกวาง ไมมีขอรองเรียนใดๆ เรื่องการจัดซ้ือจัด

จาง

3. ความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีพิเศษ การจัดซ้ือจัดจางโครงการท่ีอยูนอกแผนปฏิบัติการ

จัดซ้ือจัดจาง

ไมมี การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีพิเศษ การจัดซ้ือจัดจางโครงการท่ีอยูนอกแผนปฏิบัติการ

จัดซ้ือจัดจาง เนื่องจากมีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามแผนปฏิบัติการ

บทที่ 6   การวิเคราะหความเสี่ยง 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรรายงานการวิเคราะหแผนจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2563 และขออนุญาต 
เผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       รายงานการวิเคราะหแผนจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงพยาบาลรองกวาง 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
   ประภัสสร  กอนแกว   รุงกิจ  ปนใจ   

        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                     ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  26  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563    วันท่ี  26  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  26  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ.2563 




