




 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซื้อจัดจ�าง 

และจัดหาพัสดุ 
ป�งบประมาณ 2565 

 
 
 
 

โรงพยาบาลหนองมะโมง  
อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสดุ กลุ*มงานบริหารท่ัวไป 
โรงพยาบาลหนองมะโมง 

  



คํานํา 
 

โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ได�จัดทําการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างและการ
จัดหาพัสดุ  ประจําป%งบประมาณ ๒๕๖5 ครบท้ัง 4 องค�ประกอบ ได�แก, การวิเคราะห�ความเส่ียง การวิเคราะห�
ป/ญหาอุปสรรค/ข�อจํากัด  การวิเคราะห�ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางการแก�ไขและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ อันจะนําไปสู,การปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดหา
พัสดุ ในป%งบประมาณ พ.ศ.2566 ต,อไป  

ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน�ในการวางแผนการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างของแต,ละหน,วยงาน 
ให�เหมาะสมเป;นประโยชน�ต,อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ�มค,า คุ�มทุน ประหยัดงบประมาณ  
มีประสิทธิภาพ เกิดการแข,งขันอย,างเป;นธรรม และประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลได� ภายใต�ข�อกําหนดของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร,งใสในการดําเนินงานของหน,วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

 

 
งานพัสดุ กลุ,มงานบริหารท่ัวไป 
 โรงพยาบาลหนองมะโมง 

  



สารบัญ 
 

 หน�า 
  

รายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 1 
ร�อยละของจํานวนรายการท่ีดําเนินการแล�วเสร็จ จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ�าง 1-2 
ร�อยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการแล�วเสร็จ จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ�าง 3-4 
แนวโน�มการจัดซ้ือจัดจ�าง 5-6 
การวิเคราะห�ความเส่ียงในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง 6 
การวิเคราะห�ป/ญหาอุปสรรคและข�อจํากัดในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง ป%งบประมาณ 2564 6 
การวิเคราะห�ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 7 
แนวทางแก�ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�าง ในป%งบประมาณ 2565 7 
  

 



รายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงพยาบาลหนองมะโมง อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

  โรงพยาบาลหนองมะโมง ได�จัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ 
ประจําป%งบประมาณ 2565 จากข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีดําเนินการโดยงานพัสดุ และงานเภสัชกรรม เพ่ือให�
เป;นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร,งใสในการดําเนินงานของหน,วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ท่ีกําหนดให�ส,วนราชการได�นําผลการวิเคราะห�ไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย,างยิ่งการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐท่ีต�องแสดงออกถึงความโปร,งใส ตรวจสอบได� 
ในการดําเนินงานอย,างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ�มค,า และเป;นประโยชน�สูงสุดกับทางราชการ 

รายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ ฉบับน้ีประกอบด�วย งบประมาณ

ภาพรวมของหน, วยงานโดย จําแนกเป;นรายหมวด แสดงรายการจัด ซ้ือจัดจ�า งและการจัดหาพัสดุ   
แสดงเปรียบเทียบสัดส,วนของการจัดซ้ือจัดจ�างและจัดหาพัสดุแต,ละประเภท เปรียบเทียบกับงบประมาณ 
ท่ีต้ังไว�และใช�จ,ายจริงในแต,ละรายการ การวิเคราะห�ความเส่ียง การวิเคราะห�ป/ญหาอุปสรรค/ข�อจํากัด  
การวิเคราะห�ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางการแก�ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ�างและการจัดหาพัสดุ อันจะนําไปสู,การปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ ในป%งบประมาณ พ.ศ. 
2566 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ร�อยละของจํานวนรายการ ท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างแล�วเสร็จในป%งบประมาณ พ.ศ. 
2565 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ�าง 
  ร�อยละของจํานวนโครงการจําแนกตามประเภทการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยงบเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินบํารุงของโรงพยาบาล ประจําป%งบประมาณ 2565 จากตารางรายงานการจัดซ้ือจัดจ�าง  
ของโรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มีจํานวนโครงการท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง ท้ังส้ิน 788 โครงการ 
โดยแบ,งเป;น จัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีเดียว ไม,มีการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยวิธีการอ่ืน แยกตามหมวดวัสดุท้ังส้ิน 
634 โครงการ ร�อยละ 60.84 จัดจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 158 โครงการ ร�อยละ 39.61 ของจํานวน
โครงการท้ังหมด 

ตารางท่ี 1 แสดงร�อยละของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการในป%งบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตามวิธีการ
จัดซ้ือจัดจ�าง  

หมวดวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการแล�วเสร็จ ร�อยละ 
เวชภัณฑ�ยา 258 258 32.74 
วัสดุการแพทย� 106 106 13.45 
วัสดุวิทยาศาสตร� 66 66 8.38 
วัสดุทันตกรรม 29 29 3.68 
วัสดุสํานักงาน 36 36 4.57 
วัสดุงานบ�านงานครัว 58 58 7.36 
วัสดุก,อสร�าง 17 17 2.16 
วัสดุคอมพิวเตอร� 11 11 1.40 
วัสดุไฟฟ̀าและวิทยุ 13 13 1.65 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล,อล่ืน 12 12 1.52 
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หมวดวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการแล�วเสร็จ ร�อยละ 
วัสดุยานพาหนะและขนส,ง 3 3 0.38 
วัสดุการเกษตร 2 2 0.25 
วัสดุเคร่ืองแต,งกาย 5 5 0.63 
รวมค,าครุภัณฑ� 14 14 1.78 
จ�างเหมาบริการ 158 158 20.05 

รวม 788 788 100 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงร�อยละของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการในป%งบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตาม
วิธีการจัดซ้ือจัดจ�าง  
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2. ร�อยละของจํานวนงบประมาณ ท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างแล�วเสร็จในป%งบประมาณ พ.ศ. 
2565 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ�าง 

ในป%งบประมาณ 2565 โรงพยาบาลหนองมะโมง ได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง จํานวน 1,042 
โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีเดียว ไม,มีการจัดซ้ือจัดจ�างโดยวิธีการอ่ืน ข�อมูล ณ 30 กันยายน 2565  
งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างเรียบร�อยแล�ว เป;นจํานวนเงินท้ังส้ิน 12,802,153.63 บาท 
(สิบสองล�านแปดแสนสองพันหน่ึงร�อยห�าสิบสามบาทหกสิบสามสตางค�) แบ,งเป;นจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เป;นเงิน 10,496,070.83 (สิบล�านส่ีแสนเก�าหม่ืนหกพันเจ็ดสิบบาทแปดสิบสามสตางค�) ร�อยละ 81.99 
และจัดจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป;นเงิน 2,306,082.80 (สองล�านสามแสนหกพันแปดสิบสองบาทแปดสิบสตางค�) 
ร�อยละ 18.01 ของจํานวนงบประมาณท้ังหมด 

ตารางท่ี 2  แสดงร�อยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการแล�วเสร็จในป%งบประมาณ พ.ศ.2565 จําแนก
ตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ�าง 

ประเภท 
จํานวนงบประมาณ 

ท่ีขอใช� 
(เฉพาะเจาะจง) 

งบประมาณท่ีแล�วเสร็จ ร�อยละ 

เวชภัณฑ�ยา    4,927,128.30  4,927,128.30 38.49 
วัสดุการแพทย�    1,338,803.03  1,338,803.03 10.46 
วัสดุวิทยาศาสตร�    2,481,791.80  2,481,791.80 19.39 
วัสดุทันตกรรม       195,474.12  195,474.12 1.53 
วัสดุสํานักงาน       263,924.00  263,924.00 2.06 
วัสดุงานบ�านงานครัว       189,405.60  189,405.60 1.48 
วัสดุก,อสร�าง       144,702.20  144,702.20 1.13 
วัสดุคอมพิวเตอร�       160,979.58  160,979.58 1.26 
วัสดุไฟฟ̀าและวิทยุ         46,441.00  46,441.00 0.36 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล,อล่ืน       368,701.20  368,701.20 2.88 
วัสดุยานพาหนะและขนส,ง          3,650.00  3,650.00 0.03 
วัสดุการเกษตร          1,700.00  1,700.00 0.01 
วัสดุเคร่ืองแต,งกาย         80,800.00  80,800.00 0.63 
รวมค,าครุภัณฑ�ทุกประเภท       292,570.00  292,570.00 2.29 
จ�างเหมาบริการ    2,306,082.80  2,306,082.80 18.01 

รวมท้ังส้ิน 12,802,153.63 12,802,153.63 100.00 
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ภาพท่ี 2 แผนภูมิร�อยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการแล�วเสร็จในป%งบประมาณ พ.ศ.2565 จําแนก
ตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ�าง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



เวชภัณฑ�ยา วัสดุการแพทย�
วัสดุ

วิทยาศาสตร�
วัสดุทันตกรรม วัสดุท่ัวไป รวมค'าครุภัณฑ�

รวมค'าจ%าง
เหมา

ป6 2563 ซื้อจริง 5,140,925.44 1,316,207.87 1,584,888.12 264,350.74 950,120.31 930,130.00 4,923,268.37

ป6 2564 ซื้อจริง 4,551,237.57 1,714,243.37 2,151,557.95 193,347.60 1,254,955.12 354,830.00 4,411,194.57

ป6 2565 ซื้อจริง 4,927,128.30 1,338,803.03 2,481,791.80 195,474.12 1,260,303.58 292,570.00 2,306,082.80

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

-5- 

แนวโน�มการจัดซ้ือจัดจ�าง 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนงบประมาณท่ีใช�เปรียบเทียบ 3 ป% ย�อนหลัง (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565) 

 ป� 2563 ซ้ือจริง ป� 2564 ซ้ือจริง ป� 2565 ซ้ือจริง 
เวชภัณฑ�ยา 5,140,925.44 4,551,237.57 4,927,128.30 

วัสดุการแพทย� 1,316,207.87 1,714,243.37 1,338,803.03 
วัสดุวิทยาศาสตร� 1,584,888.12 2,151,557.95 2,481,791.80 
วัสดุทันตกรรม 264,350.74 193,347.60 195,474.12 

วัสดุท่ัวไป 950,120.31 1,254,955.12 1,260,303.58 
รวมค*าครุภัณฑ� 930,130.00 354,830.00 292,570.00 
รวมค*าจ�างเหมา 4,923,268.37 4,411,194.57 2,306,082.80 

ภาพท่ี 3 กราฟแสดงแนวโน�มการจัดซ้ือจัดจ�าง ป%งบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
จากแผนภูมิวิเคราะห�ได�ดังน้ี 

1. การดําเนินการจัดซ้ือเวชภัณฑ�ยาในป%งบประมาณ 2563-2565  น้ัน ป%งบประมาณ 2564 เป;นไป
ตามแผนการจัดซ้ือเวชภัณฑ�ยา ไม,เกินจากแผนการจัดซ้ือท่ีกําหนด และใกล�เคียงกับแผนการจัดซ้ือ ซ่ึงต,างกัน
ไม,ถึงร�อยละ 5 แต,ในป%งบประมาณ 2563 และป%งบประมาณ 2565 น้ัน การจัดซ้ือเวชภัณฑ�ยาเกินกว,า
แผนการจัดซ้ือเวชภัณฑ�ยาท่ีกําหนดไว� เน่ืองด�วยมีสถานการณ�การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีผู�ติดเชื้อ 
โควิด 19 จํานวนมาก ทําให�ปริมาณการใช�ยาในการรักษาโรค เพ่ิมมากขึ้น ราคายาในท�องตลาดปรับราคาสูงขึ้น 
เน่ืองจากมีความต�องการใช�ยาในประเทศเพ่ิมมากขึ้น  และอัตราการใช�ยาในการรักษาโรคอ่ืน  ๆก็เพ่ิมข้ึนด�วย 
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พร�อมกับคงคลังในโรงพยาบาลส,งเสริมสุขภาพตําบลมีปริมาณลดลง จึงมีการเบิกยาเพ่ิมมากขึ้นจึงทําให�มูลค,า
การจัดซ้ือยาเพ่ิมมากขึ้น  

2. วัสดุวิทยาศาสตร�  มูลค,าการใช�นํ้ายาตรวจทางห�องปฏิบัติการเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจาก มีผู�ปeวยและผู�มารับ
บริการเพ่ิมมากขึ้น วิธีการตรวจมีความซับซ�อนมากข้ึน  และเน่ืองจากมีการแพร,ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 
ทําให�อัตราการจัดซ้ือแผ,นตรวจ ATK เพ่ิมขึ้นมาก ส,งผลให�การจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร�เพ่ิมขึ้นจากป%ท่ีผ,านมา 

3.  วัสดุการแพทย� มีมูลค,าการใช�ลดลงจากป%ท่ีแล�ว เน่ืองจากวัสดุบางอย,างได�รับการบริจาคมามาก  ไม,
ต�องใช�งบประมาณในการจัดซ้ือ ส,งผลให�การจัดซ้ือในป%งบประมาณ 2565 ลดลง 

4. วัสดุทันตกรรมมูลค,าการใช�ในป% 2565 ไม,แตกต,างจากป%ท่ีผ,านมากนัก เน่ืองจากการให�บริการทางทัน
ตกรรมยังไม,เต็มรูปแบบ เน่ืองจากการยังไม,มีอาคารปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  ต�องออกให�บริการท่ี รพ.สต. แต,ใน
ป%งบประมาณ 2566 จะมีการก,อสร�างอาคารทันตกรรม คาดว,าปลายป% 2566 อาจต�องมีการจัดซ้ือวัสดุทันตก
รรมเพ่ิมข้ึน 

5. การจัดซ้ือครุภัณฑ�ลดลง เน่ืองจากจะจัดซ้ือเพ่ิมเติมตามความจําเป;นเท,าน้ัน  
6. การจัดจ�างด�วยเงินนอกงบประมาณ ป%งบประมาณ 2565 ลดลง เน่ืองจาก ภาวะการแพร,ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน,า 2019 โรงพยาบาลทํางานเชิงรับอย,างเดียว ทําให�ลดค,าใช�จ,ายในการจัดจ�างต,าง ๆ ลง 

การวิเคราะห�ความเส่ียงในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างมีความซับซ�อนมากขึ้น เช,น งานก,อสร�าง ท่ีต�องมีการเขียนแบบข้ึนมาใหม, 

จําเป;นต�องใช�ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะหลายด�าน มีการติดต,อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทําให�การดําเนินงาน 
เกิดความล,าช�า  

2. มีข�อกฎหมายจัดซ้ือจัดจ�างท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมเติมทําให�ต�องใช�เวลาในการศึกษา และกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ แต,ระยะเวลาในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างค,อนข�างจํากัดและเร,งด,วน ทําให�เกิดข�อผิดพลาดได�ง,าย 

3. การขาดคราวของยาแต,ละชนิดทําให�ต�องติดตามสถานการณ� การจัดซ้ืออย,างใกล�ชิด เพ่ิมภาระงานใน
การควบคุม กํากับ ติดตามคําส่ังซ้ือ อัตราการใช�ยาในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นท้ังในยาท่ีใช�รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโค
วิด - 19 และโรคอ่ืนๆ 

4. งานก,อสร�าง จะพบป/ญหางานไม,สําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด งานไมได�คุณภาพต�องมีการแก�ไขแบบ 
การประสานงานระหว,างผู�ควบคุมงานกับผู�รับจ�างท่ีมีความเข�าใจไม,ตรงกัน ทําให�การดําเนินงานล,าช�า  

การวิเคราะห�ปBญหาอุปสรรคและข�อจํากัดในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง ป�งบประมาณ 2565 
1. ป/ญหาขาดแคลนยาในช,วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 เน่ืองจากปริมาณความต�องการ

ในการใช�ยาเพ่ิมมากขึ้น ราคายาเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากวัตถุดิบในผลิตยาขาดแคลน อัตราการใช�ยาในโรงพยาบาล
เพ่ิมข้ึนท้ังในยาท่ีใช�รักษาโรคติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 และโรคอ่ืนๆ  

2. คงคลังต�นป%งบประมาณของยาหลายรายการมีปริมาณน�อย จึงเพ่ิมภาระในการจัดซ้ือยาท่ีต�องจัดซ้ือ
เวชภัณฑ�ยาพร�อม ๆ กันหลายรายการ ประกอบกับการอนุมัติแผนจัดซ้ือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีมี
ระยะเวลาดําเนินการ 

3. งานก,อสร�างโดยท่ัวไป จะพบป/ญหาการทํางานล,าช�า ไม,สําเร็จตามเป̀าหมาย หรืองานไมได�คุณภาพ
ต�องแก�ไข 

4. ป/ญหาท่ีเกิดจากการออกแบบ คือ ไม,สามารถดําเนินการก,อสร�างตามรูปแบบได� เน่ืองจากพบว,างาน
ระบบสาธารณูปโภคต,าง ๆ ท่ีจําเป;นต�องมีการแก�ไขแบบเพ่ือให�เข�ากับสภาพพ้ืนท่ี และโรงพยาบาลไม,มีช,าง 
ท่ีเชี่ยวชาญในการออกแบบ 

5. ป/ญหาผู�รับจ�าง ขาดการประสานงานระหว,างผู�ควบคุมงานกับผู�รับจ�าง อาจส,งผลให�การดําเนินการ
ก,อสร�างล�าช�าไม,แล�วเสร็จตามระยะเวลา รวมถึงการจัดส,งเอกสารต,าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช,น ผลทดสอบวัสดุ



ประเภทต,าง ๆ ท่ีจะนํามาใช�ในโครงการ จะต�องสอดคล�องกับช,วงระยะเวลาในการก,อสร�าง และป/ญหาเก่ียวกับ
คนงาน เช,น จํานวนคนงานมีไม,เพียงพอต,อการทํางาน ฝ%มือไม,ได�มาตรฐาน ขาดประสบการณ� 
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การวิเคราะห�ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ตารางสรุปผลงบประมาณประจําป% 2565 ท่ีประหยัดได� 

ประเภท 
งบประมาณตามแผน 
ป�งบประมาณ 2565 

งบประมาณท่ีใช�ไป 
ป�งบประมาณ 2565 

งบประมาณท่ี
ประหยัดได� 

เวชภัณฑ�ยา 4,643,869.64 4,927,128.30 -283,258.66 
วัสดุการแพทย� 1,645,152.29 1,338,803.03 306,349.26 
วัสดุวิทยาศาสตร�การแพทย� 2,706,670.20 2,481,791.80 224,878.40 
วัสดุทันตกรรม 224,219.02 195,474.12 28,744.90 
วัสดุสํานักงาน 197,249.00 263,924.00 -66,675.00 
วัสดุงานบ%านงานครัว 223,812.82 189,405.60 34,407.22 
วัสดุก'อสร%าง 49,927.00 144,702.20 -94,775.20 
วัสดุคอมพิวเตอร� 201,959.50 160,979.58 40,979.92 
วัสดุไฟฟ+าและวิทยุ 54,730.00 46,441.00 8,289.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล'อล่ืน 360,000.00 368,701.20 -8,701.20 
วัสดุยานพาหนะและขนส'ง 7,800.00 3,650.00 4,150.00 
วัสดุการเกษตร 2,150.00 1,700.00 450.00 
วัสดุเคร่ืองแต'งกาย 115,750.00 80,800.00 34,950.00 
รวมค'าครุภัณฑ� 343,190.00 292,570.00 50,620.00 
รวมค'าจ%างเหมา 2,139,708.00 2,306,082.80 -166,374.80 

รวมท้ังส้ิน 12,916,187.47 12,802,153.63 114,033.84 

จากข�อมูลในตาราง โรงพยาบาลหนองมะโมงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างตามโครงการต,าง ๆ พบว,า 
โรงพยาบาลหนองมะโมงสามารถประหยัดงบประมาณได�เป;นเงินจํานวน 114,033.84 บาท คิดเป;นร�อยละ  
0.88 ซ่ึงงบประมาณท่ีประหยัดได�มาจากการต,อรองราคาและการจัดซ้ือร,วมในระดับจังหวัดและระดับเขต  
การพิจารณาจัดซ้ือตามความจําเป;นและเหมาะสม ได�รับบริจาคและได�รับการสนับสนุนวัสดุทางการแพทย�บาง
รายการเน่ืองจากสถานการณ�โควิด รวมท้ังการรับบริจาคครุภัณฑ�ท่ัวไปและครุภัณฑ�การแพทย�ทําให�อัตราการ
จัดซ้ือลดลง 

แนวทางแก�ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ ป�งบประมาณ 2566 
1. ก,อนจะของบประมาณควรให�หน,วยงานท่ีต�องการใช�ครุภัณฑ�ประเภทน้ัน ๆ ดําเนินการหาคุณลักษณะ

เฉพาะของครุภัณฑ�แต,ละประเภทไว�ล,วงหน�า 
2. บุคลากร เจ�าหน�าท่ี ท่ีจะได�รับการการแต,งตั้งเป;นคณะกรรมการดําเนินการการจัดซ้ือครุภัณฑ�ต,าง ๆ 

ทุกคณะน้ันควรได�รับการอบรม เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจในระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการจัดซ้ือจัดจ�าง
มากท่ีสุด 

3. เม่ือหน,วยงานได�รับทราบงบประมาณแล�ว ควรให�มีการประชุมเตรียมความพร�อมในการดําเนินการ
จัดซ้ือครุภัณฑ� มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานต้ังแต,เร่ิมดําเนินการ จนถึงแล�วเสร็จโครงการ ให�เป;นไปตามแผนท่ี
กําหนดไว�โดยเคร,งครัด 

4. มีการควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ ทุกเดือน 
 


