
  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔ – ๖ 

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/9301 วันที่   3  พฤศจิกายน     2564      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 

 ด้วยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
ประกอบด้วย  งบประมาณภาพรวมของโรงพยาบาลวังโป่ง  โดยจำแนกรายหมวดออกเป็น  16 หมวด แสดง
เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทและเปรียบเทียบกับ  แผน Planfin ปี 2564 ที่ตั้งไว้ และ
รายการใช้จ่ายจริงแต่ละหมวด และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน 
ข้อกำหนดการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ตามแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ MOIT 3 
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  
นั้น 
 
  ข้อพิจารณา 
 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังโป่ง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครอบคลุมหมวดวัสดุและงบลงทุน  รวม 16 หมวด เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารรายงานที่แนบมาพร้อมกันนี้ จำนวน 1 ฉบับ และขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังโป่ง และ Link แสดงหลักฐานจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  รับทราบต่อไป 

 

                   ข้อเสนอ 

  1.รับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาล
วังโป่ง 

  2.อนุญาตให้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 ของ
โรงพยาบาลวังโป่ง ขึ้นบนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 
 



                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็น

พระคุณยิ่ง 

         
                  (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
              นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                
                   อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 
 
                 (นายสุรศักดิ์  จนัทร์เกตุ)                                       
     นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    

 



 

 

 

 
      
 
      
 

รายงานผลการวิเคราะห ์
การจัดซือ้จัดจ้าง 

 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

โรงพยาบาลวังโป่ง 
 



ก 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลวังโป่ง 
 (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

คำนำ 

ด้วย โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT-ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้นำข้อมูลผลการประเมินไป
ช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่าง
เหมาะสม โดยแสดงให้เห็นถึง ความพยายามในการขับเคลื ่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(GOOD GOVERNANCE) ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ให้เป็นที ่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั ้งใน
ระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (CORRUPTION 
PERCEPTION INDEX : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

โรงพยาบาลวังโป่งจึงได้จัดทำ รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวน
รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของ
จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณต่อไป  

 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง



 
 

ข 

สารบัญ 
เรื่อง                      หน้า 
คำนำ            ก 
สารบัญ            ข 
 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     1 
 - ผลการดำเนินงานในภาพรวม           1-4 
 - ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    5 
 - ร้อยละของจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  6 
 - การวิเคราะห์ความเสี่ยง         6 
 - การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด       7 
 - การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ      8 
 - แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  9 
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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลวังโป่ง 

 โรงพยาบาลวังโป่ง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน    ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ โรงพยาบาลวังโป่ง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่
ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์
ความเสี ่ยงในการทุจริตคอรัปชั ่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป 

 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้จะประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ปัญหาอุปสรรค ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 1. ผลการดำเนินงานในภาพรวม (งบลงทุน) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงพยาบาลวังโป่ง มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 16 
โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จำนวน  15   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของจำนวน
โครงการทั้งหมด วงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,914,023.49.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่
พันยี่สิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์)  สมทบเงินบำรุง  13,700.- (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

ลำดับ
ที ่

แผนงาน วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณที่
ประหยดัได ้

(บาท) 

ดำเนินงา
นเสร็จสิ้น 
(ร้อยละ) 

สมทบเงิน
บำรุง 

1 ปรับปรุงระบบระบายอากาศ 
OPD 
 

เจาะจง 202,000 202,400 472 100 872 

2 เครื ่องแยกส่วนประกอบของ
เลือด 
 

เจาะจง 78,900 78,900 - 100  

3 เครื ่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 

เจาะจง 60,000 60,000 - 100  

4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 
kVA 

เจาะจง 13,000 13,000 - 100  
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณที่
ประหยดัได ้

(บาท) 

ดำเนินงา
นเสร็จสิ้น 
(ร้อยละ) 

สมทบเงิน
บำรุง 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 

เจาะจง 22,000 22,000 - 100  

6 เครื ่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 

เจาะจง 22,000 22,000 - 100  

7 เครื ่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 

เจาะจง 22,000 22,000 - 100  

8 เครื ่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 
kVA 

เจาะจง 37,000 37,000 - 100  

9 เครื่องคออมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แบบท่ี 1 
 

เจาะจง 130,000 130,000 - 100  

10 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 

เจาะจง 22,000 22,000 - 100  

11 เครื่องส่องกล้องเสยีงงแบบไฟ
เบอร์ออปติค (Larygoscope) 

เจาะจง 25,000 23,000 2,000 100  

12 เครื่องเอกซเรย์ฟันระบบ
ดิจิตอล 

เจาะจง 440,000 400,000 40,000 100  

13 เครื่องติดตามการทำงานของ
หัวใจและสญัญาณชีพอัตโนมัติ 
ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ 
Central monitor 

เจาะจง 200,000 200,000 - 100  

14 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย
ไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด ์

เจาะจง 260,000 260,000 - 100  

15 ปรับปรุงจุดบริการและห้อง
ตรวจโรค 

เจาะจง 259,000   ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

16 ปรับปรุงระบบระบายอากาศ 
x-ray 

เจาะจง 120,700 134,000 392 100 13,692 
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ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างค่าครุภัณฑ์กับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม 
 -ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 -ร้อยละของจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 
 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการวิเคราะห์งบประมาณใน
ภาพรวมหน่วยงานโรงพยาบาลวังโป่ง จำนวน 15 หมวดได้แก่ 

1.หมวดเวชภัณฑ์ยา 
2.หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 
3.หมวดวัสดุทันตกรรม 
4.หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
5.หมวดวัสดุสำนักงาน 
6.หมวดวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
7.หมวดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
8.หมวดวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
9.หมวดวัสดุคอมพิวเตอร์ 
10.หมวดวัสดุงานบ้านงานครัว 
11.หมวดวัสดุก่อสร้าง 
12.หมวดวัสดุอื่น 
13.หมวดวัสดุเชื้อเพลิง 
14.หมวดวัสดุเครื่องแต่งกาย 
15.หมวดงบลงทุน 
ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัด

จ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

69.59%

30.41%

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

ครุภณัฑ ์1,331,900 บาท

ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 582,123.49 บาท
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1.1 รายงานผลการดำเนินการในภาพรวมโรงพยาบาลวังโป่งจำแนกรายหมวด 

ลำดับที่ หมวดวัสดุ 
งบประมาณท่ี

จัดสรรตามแผน 
planfin2564 

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างปี พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

1 เวชภัณฑ์ยา 9,284,280 8,345,590.09 89.89 
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,005,137.96 2,966,943.37 98.73 
3 วัสดุทันตกรรม 513,155.55 488,426.55 95.18 
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,770,251 4,557,609.83 120.88 
5 วัสดุสำนักงาน 450,000 395,054 87.79 
6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 34,500 34.50 
7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 60,250 100.42 
8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 100,000 19,560 19.56 
9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000 353,983 141.59 

10 วัสดุงานบ้านงานครัว 620,000 1,291,612 208.32 
11 วัสดุก่อสร้าง 5,000 16,290 325.8 
12 วัสดุอื่น 240,000 324,750 135.31 
13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 700,000 809,935.3 115.70 
14 วัสดุเครื่องแต่งกาย 335,700 185,700 55.32 

15 งบลงทุนค่าเสื่อมปี 64 สปสช. 1,914,023.49 1,654,600 86.45 
รวม 21,347,548 21,504,804.14 100.74 
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  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 หน่วยงาน  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้รับอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ภายใต้แผน Planfin ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งหมด  15 หมวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,347,548.-    
บาท  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ที่  21,504,804.14 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 100.74  เกินแผนที่ประมาณการไว้ 

  ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จำแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ลำดับ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการ) ร้อยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,242  100 
2 วิธีประกาศเชิญชวน 1  100 
3 วิธีคัดเลือก     

รวม 1,243  100 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน  โรงพยาบาลวังโป่ง   ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกเป็น
รายหมวดเป็นจำนวน  15 หมวด  รวมทั้งหมด 1,242    รายการ  โดยใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างตาม  พรบ. 2560 
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด   2  วิธี  ได้แก่  วิธีเฉพาะเจาะจง  และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
จำนวนสูงสุดคือวิธี    เฉพาะเจาะจง  จำนวน  1,242     รายการ  คิดเป็นร้อยละ      100           

-
 1,000,000
 2,000,000
 3,000,000
 4,000,000
 5,000,000
 6,000,000
 7,000,000
 8,000,000
 9,000,000

 10,000,000

แผน planfin ปี 2564

ผลการด าเนินงาน

แผนภูมิสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2564
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ประกาศเชิญชวน   จำนวน      1  รายการ   คิดเป็นร้อยละ    100          ตามลำดับ 
 1.3 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จำแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ลำดับ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) ร้อยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 20,847,804.14  100 
2 วิธีประกาศเชิญชวน 657,000  100 
3 วิธีคัดเลือก    

รวม 21,504,804.14  100 
 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 21,504,804.14 บาท ครอบคลุมทั้งหมด 15 หมวดรายการ จำแนกตามวิธีซื้อจ้างแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ  2564  เป็นวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,847,104.14 บาท  คิดเป็นร้อยละ   100   
และวิธีประกาศเชิญชวนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น    657,700.-  บาท   คิดเป็นร้อยละ  100 
 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  2564  พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดรายการดัง
ตารางด้านล่างนี้ไม่เป็นไปตามแผน เพราะเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ค่าใช้จ่ายที่ได้จัดทำไว้ตาม 
Planfin  ปีงบประมาณ  2564  ทำให้หน่วยงานมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการจัดสภาพ
คล่องทางการเงิน และทำให้เกิดระยะเวลาในการชำระหนี้ยาวนานขึ้น  อาจส่งผลให้  เจ้าหนี้ไม่ส่งของให้ในการ
จัดซื้อครั้งต่อไป  เป็นต้น 
ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการควบคุมกำกับติดตามการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถแก้ไขและ
จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที 
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ตารางแสดงการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนค่าใช้จ่าย  Planfin ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ลำดับ
ที ่ หมวดวัสดุ 

งบประมาณท่ีจัดสรรตาม
แผน planfin 

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 

1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,770,251 4,557,609.83 120.88 
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 60,250 100.42 
3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000 353,983 141.59 
4 วัสดุงานบ้านงานครัว 620,000 1,291,612 208.32 
5 วัสดุก่อสร้าง 5,000 16,290 325.8 
6 วัสดุอื่น 240,000 324,750 135.31 
7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 700,000 809,935.3 115.70 

รวม 5,645,251 7,414,430.13 131.34 
 

 
 

แผนภูมิแสดงการจัดซื้อจัดจ้างเกินแผน Planfin ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
2. การวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรค  ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  หน่วยงาน  โรงพยาบาลวังโป่ง  สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

3,770,251

60,000 250,000
620,000

5,000 240,000
700,000

4,557,609.83

60,250 353,983
1,291,612

16,290
324,750 809,935.30

0
500,000

1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
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4,000,000
4,500,000
5,000,000

งบประมาณที่จัดสรรตามแผน planfin ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจา้งปี พ.ศ. 2564
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  จากการที่  โรงพยาบาลวังโป่ง  ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินทำให้ประสิทธิภาพในการ
ชำระหนี้ต่ำ  ทำให้เกิดปัญหาเป็นหนี้ยาวนานส่งผลให้การสั่งซื้อสั่งจ้าง  เวชภัณฑ์ยา  วัสดุการแพทย์ขาดสต๊อก 
ราคาวัสดุทางการแพทย์สูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ทำให้ต้องไปยืมยาจาก
โรงพยาบาลในจังหวัดมาเสริมสภาพคล่อง  บริษัทไม่รับออเดอร์การสั่งซื้อของหรือวัสดุ เกิดต่อรองการจ่ายหนี้
ให้เร็วขึ้น  ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคที่สำคัญของเจ้าหนี้ที่ผู้รับผิดชอบงานซื้อจ้าง 
 
 
3.  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามรายการ  
หมวด  15 หมวด  มีผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้ง 10  หมวดที่ต่ำกว่าแผนที่ได้รับอนุมัติใน  แผนค่าใช้จ่าย 
Planfin ประจำปี พ.ศ. 2564 สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนเงิน 1,289,346.66  บาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.95 
 

ลำดับ
ที ่ หมวดวัสดุ 

งบประมาณท่ีจัดสรร
ตามแผน planfin 

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 

1 เวชภัณฑ์ยา 9,284,280 8,345,590.09 89.89 

2 เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,005,137.96 2,966,943.37 98.73 

3 วัสดุทันตกรรม 513,155.55 488,426.55 95.18 
4 วัสดุสำนักงาน 450,000 395,054 87.79 
5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 34,500 34.50 
6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 100,000 19,560 19.56 
7 วัสดุเครื่องแต่งกาย 335,700 185,700 55.32 
8 งบลงทุนค่าเสื่อมปี 64 สปสช. 1,914,023.49 1,654,600 86.45 

รวม 15,702,297 14,090,374.01 89.73 

 

 
ประหยัดงบประมาณ 

             
1,611,922.99.- บาท        คิดเป็นร้อยละ 10.27 
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แผนภูมิแสดงการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่าแผนค่าใช้จ่าย  Planfin ปี 2564 

 

 
 

4. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 หน่วยงาน  โรงพยาบาลวังโป่ง  มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

 1.โรงพยาบาลวังโป่ง  ควรจัดให้มีกระบวนการควบคุมกำกับแผนที่ดี  ควบคุมการใช้วัสดุให้มี
ประสิทธิภาพ  คุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และให้มีประสิทธิผลสูงที่สุด 

 2.ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  และเพ่ิมข้ึนไม่
เกินร้อยละ 5 ของแผนที่ตั้งไว้  ลดอัตราการสำรองคลัง  กำหนดให้สำรองคลังได้ไม่เกิน 2 เดือน โดยจัดหาสินค้า
ในพ้ืนทีแ่ละชุมชน  หรือจากผู้รับจ้างในชุมชน 

ลายมือชื่อ..........................................ผู้จัดทำ               ลายมือชื่อ.................................................ผู้บริหาร 

           (นางสุภาวดี    ตั้งเมืองทอง)                                     (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ) 
         นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                       นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง 
                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
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หัวข้อ  เผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         -ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 
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                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่......3.....เดือน. พฤศจิกายน....พ.ศ.๒๕๖4. วันที่...3....เดือน. พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖4.. 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ....... 
วันที่..........3..........เดือน...พฤศจิกายน......พ.ศ. ..๒๕๖4................... 
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