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                                            บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบุ่งคล้า  โทร ๐๔๒๔๙๙๑๐๖-๗ ต่อ ๑๐๒,๑๐๕   

ที ่บก ๐๐๓๒.๓๐๑(๐๘)/๖๐๑                  วันที ่      ๓๐    พฤศจิกายน   ๒๕๖๓        

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์ 

      โรงพยาบาลบุ่งคล้า                                             

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 

   ด้วยงานพัสดุ โรงพยาบาลบุ่งคล้า ได้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ในเรื่องของการรายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การวิเคราะห์  
ถึงความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางในการแก้ไขการปรับปรุง ประเภทหมวดวัสดุทั่วไป,
เวชภัณฑ์ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา,วัสดุวิทยาศาสตร์,วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุทันตกรรม  
จึงขอเผยแพร่รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ เว็บไซด์ของโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
และปิดประกาศโดยเผยแพร่ในสถานปิดประกาศของโรงพยาบาลบุ่งคล้า 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ. 

      ลงชื่อ 
       (นางส าลี  จ าเริญใจ) 
             เจ้าหน้าที ่

    

                                       อนุมัติ 
       

ลงชื่อ 

                   (นายชัยพฤกษ์  วรเริ่มสกุล) 
          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า   

 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

โรงพยาบาลบุ่งคล้า 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

 

 

 

 



ค าน า 

โรงพยาบาลบุ่งคล้า ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีที่ด าเนินการโดยงานพัสดุ โรงพยาบาลบุ่งคล้า 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็ จใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผน
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

 
                                                                  นางส าลี  จ าเริญใจ 

                                                           ผู้จัดท า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
             หน้า 

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ๑ 

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง       ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง        ๓ 

 อุปสรรคหรือข้อก าจัด        ๔ 
 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ    ๔ 

การปรับปรุง/วิธีแก้ไขปัญหา       ๕ 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โรงพยาบาลบุ่งคล้า จังวัดบึงกาฬ 

โรงพยาบาลบุ่งคล้า ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีที่ด าเนินการโดยงานพัสดุ โรงพยาบาลบุ่งคล้า 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผน
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

๑. งบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลบุ่งคล้า ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
รายได้เงินงบประมาณ  จ านวน ๑๘,๑๙๘,๘๖๐.๘๐.-บาท 
รายได้จากเงินบ ารุง    

- รายได้จาก สปสช   จ านวน ๓๐,๖๓๖,๔๙๕.๒๖.-บาท 
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล  จ านวน   ๔,๓๘๔,๓๔๘.๑๘.-บาท 
- รายได้อ่ืน ๆ    จ านวน   ๑,๖๔๐,๔๖๗.๕๕.-บาท  

รวมรายได้เงินบ ารุง   จ านวน ๓๖,๖๖๐,๓๑๐.๙๙.-บาท 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น    ๕๔,๘๕๙,๑๗๑.๗๙.-บาท 
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 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

หมวด แผนการจัดซื้อ จัดซื้อจริง ผลต่าง 
ยา 4,20๐,000.00 4,6๑๓,๐๓3.๑๓ 413,033.13 
ยา(สนับสนุนจาก สปสช.) 750,000.00 1,511,217.65 761,217.65 
วัสดุเภสัชกรรม 80,650.00 62,190.00 18,460.00 
เวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ 1,340,000.00 1,142,575.76 197,424.24 
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,279,000.00 1,189,930.95 89,069.05 
วัสดุบริโภค(อาหารผู้ป่วย) 450,000.00 466,042.00 16,042.00 
วัสดุเครื่องบริโภค 85,000.00 77,758.00 7,242.00 
วัสดุทันตกรรม 247,420.00 277,576.45 30,155.45 
วัสดุเอกซเรย์ 10,000.00 10,390.00 390 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000.00 297,365.80 102,634.20 
วัสดุส านักงาน 176,160.00 143,522.00 326,380.00 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000.00 46,911.00 11,91 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 00.00 00.00  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000.00 199,720.00 100,280.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว 238,570.00 279,454.70 40,975.70 
วัสดุก่อสร้าง 80,000.00 88,390.00 8,390.00 
วัสดุงานบ้าน(เสื้อผ้าผู้ป่วย) 228,400.00 160,950.00 67,450.00 
วัสดุอื่น ๆ 5,000.00 00.00 5,000.00 

รวม 8,670,470.00 9,511,633.94 841,163.94 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยเงิน UC มีทั้งสิ้นจ านวน ๒๖๕
โครงการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๒๖๕ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒๖๕  โครงการ เงินงบลงทุน ๑๘ รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๗ รายการ 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน ๑ รายการ ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
จ านวน ๑๗ รายการ อีก ๑ รายการที่ไม่แล้วเสร็จ คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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๒)มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  - การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยเงิน UC มีทั้งสิ้นจ านวน ๒๖๕ โครงการ  
ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการส่งมอบพัสดุตรงตามเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุมีการตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ก าหนด การจัดซื้อจัดจ้างผ่านการลงข้อมูลในระบบ EGP  มีการจัดเก็บ
พัสดุถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้งานการเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงินต่อไป 

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบลงทุน จ านวน ๑๘ รายการ มีความเสี่ยง เนื่องจากด าเนินการไมแ่ล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน ๑ รายการ 

 ความเสี่ยงที่ส าคัญในหน่วยงาน/แนวทางแก้ไข 

๑. การจัดซื้อ/จ้างพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
แนวทางป้องกันความเสี่ยง 

- ศึกษาระเบียบปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Market) 
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่เสมอ 

- จัดท า Flow Chart งานพัสดุ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี และปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก าหนด  

๒. การส่งรายงานเจ้าหนี้ไม่ครบถ้วน 
แนวทางป้องกันความเสี่ยง 

- จัดท าทะเบียนคุมการจัดซื้อจ้าง (สขร.๑) 
- จัดท าทะเบียนส่งรายงานเจ้าหนี้ให้งานการเงินและบัญชี 
- ทุกสิ้นเดือนก่อนสรุปหนี้ประจ าเดือน ตรวจเช็คความถูกต้องก่อนส่งรายงานเจ้าหนี้

ประจ าเดือน 
๓. รหัสครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน 

แนวทางป้องกันความเสี่ยง 
- แจ้งเวียนทุกหน่วยงานที่จัดซื้อครุภัณฑ์ ส าเนาใบส่งของส่งงานพัสดุกลางเพ่ือขอรหัส

ครุภัณฑ์  
- ลงรหัสครุภัณฑ์ให้เรียบร้อยก่อนจ่ายครุภัณฑ์ให้หน่วยงานรับผิดชอบ 
- เจ้าหน้าที่พัสดุลงทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน แจ้งงานการเงินและบัญชีเพ่ือรับหนี้ 
- กรณีจัดซื้อให้ รพ.สต. (งบลงทุน) ให้จัดท าหนังสือโอนให้หน่วยงานที่รับเซ็นต์รับครุภัณฑ์

พร้อมรหัสครุภัณฑ์  งานการเงินและบัญชีรับหนี้และตัดโอนออกจากบัญชา 
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๓) อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

๑. พัสดุที่จัดหาไม่มีในพื้นที่ เช่น วัสดุ-ครุภัณฑ์การแพทย์ ต้องสั่งซื้อต่างจังหวัดผ่านตัวแทนจ าหน่าย 
ท าให้ล่าช้า ไม่ทันเวลา 

๒. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุไม่ได้ตามคุณลักษณะที่ผู้ใช้ต้องการ มีแนวทางให้หน่วยงานแจ้งคุณลักษณะ
ให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปถ่ายประกอบ 

๓. ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๔. การรายงานเจ้าหนี้ล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน 
๕. ส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน 
๖. ลงรหัสครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน 
๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติบางหน่วยงานไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับพัสดุ 

 

๔) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

๑.  เงินบ ารุง แผนการจัดซื้อ  8,670,470.00.-บาท  
ด าเนินการจัดซื้อ 9,511,633.94.-บาท  ซื้อเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๔๑,๑๖๓.๙๔.-บาท 

เนื่องจาก 
- มีการจัดซื้อยาเพ่ิมข้ึน เนื่องยาในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื่องรัง (DM,HT,CKD,COPD) มีมูลค่าเพ่ือมากขึ้น
มีผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมข้ึนในปี ๒๕๖๓ และมีความซับซ้อนในการรักษามากข้ืน ท าให้การจัดซื้อยาเพ่ิมข้ึน 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีการจัดซื้อนอกแผน จัดซื้อเร่งด่วน เพ่ือเตรียมการรับประเมินโรงพยาบาล
คุณภาพ 
- วัสดุงานบ้านงานครัว มีการจัดซื้อมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีผู้มารับบริการตรวจคัดกรอง 
- วัสดุที่จัดซื้อน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ เช่น วัสดุส านักงาน,วัสดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นต้น สรุป
ภาพรวมใช้งบประมาณเกินแผนที่ตั้งไว้ 

๒. งบลงทุน ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ  ๑,๒๙๙,๘๓๖.๑๙-บาท เงินบ ารุงสมทบ ๓๐๙,๖๓๕.๐๖-บาท 
รวมงบประมาณ  ๑,๖๐๙,๔๗๑.๒๕-บาท ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ๑๗ รายการเป็นเงิน 
๘๔๘,๐๗๑.๒๕-บาท คงเหลืองบลงทุนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน ๗๖๑,๔๐๐-บาท 
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๕) การปรับปรุง/วิธีแก้ไขปัญหา 

- ด าเนินการจัดหาพัสดุให้ทันเวลา เพียงพอต่อการใช้งาน 
- จัดหาวัสดุหรือผู้ต้องการใช้ให้ได้คุณลักษณะที่ผู้ต้องการใช้ได้มากที่สุด 
- ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
- ให้ทุกหน่วยพัสดุรายงานเจ้าหนี้ให้เป็นปัจจุบัน 
- ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
- ลงรหัสครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน รับครุภัณฑ์ ลงทะเบียน ลงรหัสครุภัณฑ์ทันที 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับการอบรมเกี่ยวกับพัสดุครบ ๑๐๐% 

 
 

 

 

(ลงชื่อ)                             ผู้รายงาน 

                          (นางส าลี  จ าเริญใจ) 

         

      (ลงชื่อ)    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

       (นางสาวยุพา  รามค า) 

        ทราบ 

 

                (นายชัยพฤกษ์  วรเริ่มสกุล) 
           นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง 
                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 

 

 

     


