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คำนำ 
 

 การวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา  มีความสำคัญในการที่ทำให้เราทราบว่าการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามแผนและวงเงินที่ได้รับการจัดสรรในปีนั้น  และยังทำให้เราทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงานตลอดจนแนวทางแก้ไข  ข้อเสนอแนะให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ตามบริบทหน่วยงาน 
 

 ดังนั้น  โรงพยาบาลยางสีสุราช  มีการวิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4 
เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาและแก้ไขในปตี่อไป 
 
 
 
       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
               โรงพยาบาลยางสีสุราช 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖4    ๑ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง         ๑ 
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา      ๓ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง         ๓ 
การวิเคราะหป์ัญหาอุปสรรค        ๓ 
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ     ๓ 
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง     ๔ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ ๒๕๖4  

โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

 

1.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  จำนวนทั้งสิ้น (1,123) 
รายการ วงเงินในการดำเนินการจัดหาทั้งสิ้น (20,329,372.63) บาท มูลค่าที่จัดหาได้เป็นเงิน 
(24,122,545.86) บาท ใชเ้งินเกินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  เป็นจำนวน (3,793,173.23) บาท 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมวด 
จำนวน
รายการ 

งบประมาณ 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี E-bidding 
จำนวน
รายการ จำนวนเงิน 

จำนวน
รายการ 

จำน
วน
เงิน 

จำนวน
รายการ จำนวนเงิน 

๑. วัสดุทั่วไป 313 3,000,000 313 7,712,757.66 - - - - 

๒. ครุภัณฑ์ 23 1,095,000 23 739,040 - - - - 

๓. วัสดุยา 355 6,000,000.60 355 5,713,275.03 - - - - 

๔. วัสดุเวชภัณฑ์
มิใช่ยา 

227 2,808,690.00 227 2,808,690.00 - - - - 

๕. วัสดุทันต  
กรรม 

103 450,000.00 103 449,864.37 - - - - 

6. วัสดุ
วิทยาศาสตร์ 

93 3,974,424.80 93 3,974,424.80 - - - - 

7. งบค่าบริการ
ทางการแพทย์ 

9 3,001,257.23 2 295,114.00 - - 7 2,429,380 

รวม 1,123 20,329,372.63 1,116 21,693,165.86 - - 7 2,429,380 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4  โรงพยาบาลยางสีสุราช  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบเงินบำรุงและงบค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จำนวน  ๑,123  รายการ งบประมาณ  20,329,372.63  บาท  และได้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  1,123  รายการ  งบประมาณ  24,122,545.86  บาท 
และใช้เงินเกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  3,793,173.23  บาท  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรค  การ
รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมถึงการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



-๒- 

  ๑.๑  แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ       

พ.ศ. ๒๕๖4  จำแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง 

 

  

 

 

 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4  โรงพยาบาลยางสีสุราช   ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 
จำนวน  ๑,123  รายการ  จัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด  คือ วิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน  ๑,116  รายการ คิดเป็น
ร้อยละ  ๙9.38  และรองลงมาคือ วิธี E-bidding  จำนวน  7  รายการ  คิดเป็นร้อยละ 0.62 

 

 ๑.๒ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ       

พ.ศ. .๒๕๖4  จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี E-bidding รวม 

งบประมาณ 21,693,165.86 - 2,429,380 24,122,545.86 

ร้อยละ 89.93 - 10.07 ๑๐๐ 

                   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4  โรงพยาบาลยางสีสุราช  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ดำเนินการจัดซื้อ   จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เป็นจำนวนเงิน  20,329,372.63  บาท 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงิน  21,693,165.86  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๘9.93  จัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธี  E-bidding  วงเงิน  2,429,380  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๑0.07 

 

 

 

 

 

                         วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

 วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี E-bidding รวม 

จำนวนรายการ 1,116 - 7 1,123 

ร้อยละ 99.38 - 0.62 ๑๐๐ 



                                         -๓- 

 

๒.  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีท่ีผ่านมา 

 ๒.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อโรงพยาบาลยางสีสุราช  ดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างที่เรง่ด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกดิข้อผิดพลาดใน 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้ใน
ขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ขอซื้อ 
                    ๒.๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณตามแผนงานโครงการที่มีผู้รับผิดชอบตามโครงการ
ดำเนินการมีความเสี่ยงต่อการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.1.3  การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงต่อการไม่จัดซื้อตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากการปรับ
ราคาของบริษัทยาในช่วงที่มีโรคระบาด Covid-19 

                   ๒.๒  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 

 ๒.๒.๑ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่มีแผนการดำเนินการหรือมีแต่ไม่เป็นไป
ตามแผน 

 ๒..๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างบางรายเป็นการที่ต้องทำเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 ๒.๒.๓ การจัดซื้อไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดส่งผลให้เวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการบริการ
ผู้มารับบริการ 

 

 ๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ.๒๕๖4 

งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน ประหยัดงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

20,329,372.63 24,122,545.86 -3,793,173.23 -18.66 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  โรงพยาบาลยางสีสุราช  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  เป็นจำนวนเงิน  20,329,372.63  บาท      
ก่อหนี้ผูกพัน  24,122,545.86  บาท  ใช้เงินเกินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจำนวน 3,793,173.23  บาท  
คิดเป็นร้อยละ  -18.66  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพ  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  รวมถึงการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 



                                        -๔- 

 

  ๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
               ๒.๔.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการซื้อจัดจ้างประจำปีและกำหนดรายการเข้า
ไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
     ๒.๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำโครงการให้วางแผนการดำเนินการล่วงหน้าอย่าง
น้อย ๑๐ วัน 
     ๒.๔.๓ วางแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และควรมีแผนสำรอง
กรณีบริษัทไม่สามารถส่งเวชภัณฑ์ได้  
                        ๒.๔.๔ ควรมีการสืบราคาจากท้องตลาดก่อนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เ พ่ือให้ได้
ราคาที่จัดซื้อจริงใกลเ้คียงกับราคาทีก่ำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
                        ๒.๔.๕ การส่งมอบพัสดุแต่ละครั้งควรมีการแจ้งคณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย ๑ วัน  

 








