
            การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

   
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลควนขนุน   อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 
 
 



การวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  โรงพยาบาลควนขนุน   อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

โรงพยาบาลควนขนุน  เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับงบประมาณ
ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการรับ-จ่าย     
งบประมาณ ก่อนที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ก าหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์ วัสดุและส่วนต่างๆที่เก่ียวข้อง  
                ในปีงบประมาณ  2561   โดยงบประมาณที่โรงพยาบาลควนขนุนจะน ามาด าเนินการวิเคราะห์ นั้น     
ประกอบด้วยงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

1. งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 (งบลงทุน) 
2. งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุงของโรงพยาบาล ประจ าปี 2562) 

 
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน) รายการที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรร มีจ านวน 5 
รายการ ดังนี้ 
1. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 300,000  บาท 
2. โปรแกรมบริหารระบบงานส าหรับโรงพยาบาล จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 3,000,000 บาท 
3. ซ่อมแซมทาสีอาคารผู้ป่วยนอก จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 280,000 บาท 
4. ซ่อมแซมเพดาน/ทาสี อาคารผู้ป่วยในหญิง จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 345,800 บาท 
5. ซ่อมแซมระบบระบายอากาศห้องผ่าตัด 2 ห้อง จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  1,914,000 บาท 

รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 (งบลงทุน) ที่โรงพยาบาลควนขนุนได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น  
5,839,800.00  บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหม่ืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะห์รายการจัดซื้อจัดจ้างและแสดงเปรียบเทียบให้เป็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง 
แต่ละประเภท ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 

1.ร้อยละของ จ านวนรายการ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 

 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง สอบ

ราคา 
ประกว
ดราคา 

วิธี
พิเศษ 

วิธีกรณี
พิเศษ 

E-
market 

E-bidding 

งบลงทุน 5 3 
(ร้อยละ 60) 

0 - - - - 2 
(ร้อยละ 40) 

 
อธิบาย 
         จากตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงจ านวนรายการที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
(งบลงทุน) มีรายการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า 
         โรงพยาบาลควนขนุน ได้ด าเนินการจัดหาวัสดุ ภายในปี 2562 จากงบประมาณของงบลงทุน รวมทั้งสิ้น 5 รายการ 
ซึ่งจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนรายการที่ได้จัดหาในปี 2562 
ทั้งหมด และจัดหาโดยวิธีตกลงราคาทั้งหมดจ านวนทั้งสิ้น 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนรายการที่ได้จัดหาใน
ปี 2562 ทั้งหมด 
         เมื่อได้ด าเนินการวิเคราะห์โดยแยก จ านวนรายการจากวิธีการจัดหา พบว่า จ านวนรายการที่จัดหาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงมากกว่าที่สุด เนื่องจาก รายการส่วนใหญ่วงเงินเล็กน้อย 
 

         ตารางที่ 2 
2.ร้อยละของ จ านวนงบประมาณ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ดังนี้ 

 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะ

จง 
สอบ
ราคา 

ประกวด
ราคา 

วิธี
พิเศษ 

วิธีกรณี
พิเศษ 

E-
market 

E-bidding 

งบลงทุน 5,839,800 925,800 
(ร้อยละ15.85) 

 - - - - 4,914,000 

(ร้อยละ 84.15) 

 
 
 
 



อธิบาย 
         จากตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงจ านวนรายการที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
(งบลงทุน) มีรายการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า 
           โรงพยาบาลควนขนุน ได้ด าเนินการจัดหาวัสดุ ภายในปี 2562 จากงบประมาณของงบลงทุน รวมทั้งสิ้น 
5,839,800 บาท  ซึ่งจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 925,800.00  บาท    
คิดเป็นร้อยละ 15.85 ของจ านวนรายการที่ได้จัดหาในปี 2562 ทั้งหมด และจัดหาโดยวิธีประกวดราคา e-bidding 
ทั้งหมดจ านวนทั้งสิ้น 4,914,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.15 ของจ านวนรายการที่ได้จัดหาในปี 2562 ทั้งหมด 
          เมื่อได้ด าเนินการวิเคราะห์โดยแยก จ านวนงบประมาณจากวิธีการจัดหา พบว่า จ านวนงบประมาณที่จัดหา
โดยวิธีประกวดราคา e-bidding มากที่สุด  
 

ผลการวิเคราะห์รายการจัดซื้อจัดจ้างและแสดงเปรียบเทียบให้เป็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง       
แต่ละประเภทของเงินงบนอกประมาณ (เงินบ ารุงโรงพยาบาลควนขนุน) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
          รายการที่ได้น ามาวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 

1. ยา 
2. เวชภัณฑ์มิใช่ยา 
3. วัสดุการแพทย์ 
4. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
5. วัสดุทันตกรรม 
6. วัสดุส านักงาน 
7. งานบ้านงานครัว 
8. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 รวมจ านวนเงินบ ารุงของโรงพยาบาลควนขนุนได้จัดสรรอยู่ ในแผน ประจ าปีงบประมาณ ทั้งสิ้น 

41,055,757.04  บาท 
  

ตารางที่ 1 
1.ร้อยละของ จ านวนรายการ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 

 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวด

ราคา 
วิธี

พิเศษ 
วิธีกรณี
พิเศษ 

E-
market 

E-bidding 

เงินบ ารุง 984 980 
(ร้อยละ 99.59) 

- 
 

- - - - 4 
(ร้อยละ 0.41) 

 
 



อธิบาย 
         จากตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงจ านวนรายการที่ได้รับการจัดสรรจากเงินบ ารุงของโรงพยาบาลควนขนุน      
มีรายการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า 
         โรงพยาบาลควนขนุน ได้ด าเนินการจัดหาวัสดุ ภายในปี 2562 จากเงินบ ารุงของโรงพยาบาลควนขนุนรวม
ทั้งสิ้น 984 รายการ ซึ่งจัดหาโดยเฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 980 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.59 ของจ านวน
รายการที่ได้จัดหาในปี 2562 ทั้งหมด และจัดหาโดย วิธี E-bidding ทั้งหมดจ านวนทั้งสิ้น 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
0.41 ของจ านวนรายการที่ได้จัดหาในปี 2562 ทั้งหมด 
         เมื่อได้ด าเนินการวิเคราะห์โดยแยก จ านวนรายการจากวิธีการจัดหา พบว่า จ านวนรายการที่จัดหาโดย      
วิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด เนื่องจากรายการส่วนใหญ่วงเงินเล็กน้อย 
 

         ตารางที่ 2 
2.ร้อยละของ จ านวนงบประมาณ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ดังนี้ 

 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง สอบ

ราคา 
ประกว
ดราคา 

วิธี
พิเศษ 

วิธีกรณี
พิเศษ 

E-
market 

E-bidding 

เงินบ ารุง 41,055,757.04 35,189,036.63 
  (ร้อยละ 85.71) 

- - - - - 5,866,720.41 
(ร้อยละ14.29) 

 
อธิบาย 
         จากตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงจ านวนรายการที่ได้รับการจัดสรรจากเงินบ ารุงของโรงพยาบาลควนขนุน
ประจ าปี 2562  มีรายการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า 
           โรงพยาบาลควนขนุน ได้ด าเนินการจัดหาวัสดุ ภายในปี 2562 จากงบประมาณเงินบ ารุงของโรงพยาบาล
ควนขนุน รวมทั้งสิ้น 41,055,757.04 บาท  ซึ่งจัดหาโดยเฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 980 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
35,189,036.63  บาท คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจ านวนรายการที่ได้จัดหาในปี 2562 ทั้งหมด และจัดหาโดยวิธี     
e-bidding จ านวนทั้งสิ้น 4 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 5,866,720.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจ านวน
รายการที่ได้จัดหาในปี 2562 ทั้งหมด 

          เมื่อได้ด าเนินการวิเคราะห์โดยแยก จ านวนงบประมาณจากวิธีการจัดหา พบว่า จ านวนงบประมาณที่จัดหา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด  
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 5 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

- แหล่งที่มาของงบประมาณ ที่โรงพยาบาลควนขนุนใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น จากงบประมาณ 
จ านวน ๒ แหล่ง คือ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบลงทุน) และงบประมาณของเงินบ ารุงโรงพยาบาลควนขนุน 
ซึ่งงบประมาณที่น ามาจัดซื้อจัดจ้าง มากที่สุด คืองบประมาณจากเงินบ ารุงของโรงพยาบาลควนขนุน 

- รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง  พบว่า รายการจัดซื้อประเภทยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์  วัสดุ
วิทยาศาสตร์ เป็นรายการที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ซึ่งใช้งบประมาณของเงินบ ารุงในการจัดซื้อ ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นวัสดุที่ส าคัญ  

- ราคากลาง ส าหรับราคากลางที่โรงพยาบาลควนขนุนน ามาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ส าหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นราคากลางจากการจัดซื้อครั้งหลังสุด แต่หากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ราคา
กลางจะแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและราคากลาง โดยยึดหลักจากการสืบราคาจากผู้ค้าจ านวน 3 
ราย หรือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

 
องค์ประกอบที่ 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

ส าหรับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 พบว่า การจัดซื้อวัสดุ เช่น วัสดุ
ส านักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ในบางครั้งผู้ค้าเกิดการจัดส่งที่ล่าช้าบ้างอาจจะท าให้บางหน่วยงานที่ต้องการใช้
วัสดุดังกล่าวไม่ทันใช้งาน 

ในบางครั้งมีหลายหน่วยงาน ที่ยังไม่มีความเข้าใจ ซึ่งบางครั้งความต้องการใช้ครุภัณฑ์ โดยที่ยังไม่ได้
บรรจุอยู่ในแผนการจัดซื้อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น โรงพยาบาลควนขนุนก็ได้ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานทราบและเข้าใจโดย
ได้ชี้แจ้งให้ทราบว่า การด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์นั้น สิ่งนั้นต้องบรรจุอยู่ในแผน โดยให้ชะลอความต้องการและแจ้ง
ให้ด าเนินการขออนุมัติเข้าแผนการจัดซื้อในปีต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด  

ส าหรับปัญหาอุปสรรค หรือ ข้อจ ากัด ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลควนขนุน ที่พบในปี 
2562 พบว่า 

1. ครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบลงทุน) เป็น
งบประมาณที่เร่งรีบให้เพ่ือให้เบิกจ่ายให้ทัน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งรายการโรงพยาบาลควนขนุนก็ได้รับ
จัดสรรบางรายการผู้ค้าไม่สามารถส่งของได้ทันเวลาที่ก าหนด และบางครั้งการเร่งรีบอาจท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานได้สูง 

2. คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อบางชุด มีภาระงานที่ค่อนข้างมา จึงท าให้รายงานผลการ
ด าเนินงานล่าช้า จึงเป็นเหตุท าให้เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถด าเนินการในข้ึนตอนต่อไปได้ 

3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ เนื่องจากไม่
อยากยุ่งเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 



องค์ประกอบที่ 4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
การประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ โรงพยาบาลควนขนุนได้ด าเนินการพิจารณาความจ าเป็นในการ

ใช้วัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อ โดยการน าเอาวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ มาดัดแปลงซึ่งให้สามารถน ามาใช้งานต่อได้ เช่น      
จากเดิม โรงพยาบาลควนขนุนได้จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ ซึ่งแต่ละปีงบประมาณใช้เงินในการจัดซื้อเป็นจ านวนมาก
เนื่องจากเป็นวัสดุสิ้นเปลืองและในทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ต่อมาโรงพยาบาลได้ด าเนินการปรับโดยการ
ยกเลิกการใช้กระดาษเช็ดมือ โดยน าเอาวัสดุเสื้อผ้า ที่ช ารุดบางส่วนมาตัดเย็บเป็นกระดาษเช็ดมือและให้หน่วยงาน
สามารถน ามาเบิกใช้ แทนกระดาษเช็ดมือ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้มาก 

ส่วนการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์นั้น ก่อนการด าเนินการจัดซื้อ ทางเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการสืบราคา
จากผู้ค้าจ านวนหลายราย เพ่ือให้ได้มาซึ่งราคาที่ต่ าท่ีสุดและได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพ คงทน ถาวรต่อการใช้งาน  

ส่วนเรื่องของการประหยัดและความคุ้มค่า  คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องให้การพิจารณาผลของแต่ละ
โครงการต้องพิจารณาให้ละเอียดขึ้น เช่น เรื่องของงบประมาณ รายละเอียดคุณลักษณะ เพ่ือให้พัสดุที่จัดหามาได้   
มีอายุการใช้งานนาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
                
องค์ประกอบที่ 5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ
จัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562 

โรงพยาบาลควนขนุนมีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือน าไปด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563  ให้เกิดความโปร่งใส และมีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม คือ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
จัดหาพัสดุ โดยการเพ่ิมช่องทางในการจัดหาพัสดุ เพ่ิมขึ้น โดยผ่าน สื่อออนไลน์ ไปยังผู้ค้าโดยตรง เพ่ือให้ผู้ค้าได้
เข้าถึงประกาศจัดหาวัสดุ มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งน าปัญหา
และอุปสรรคหรือข้อจ ากัด ของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 น ามาปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างในปี 25623
ต่อไป 
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