
      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101    
ที ่ มค 0032.301/115   วันที่    2  ธันวาคม  ๒๕64     
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564          

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

ด้วยโรงพยาบาลเชียงยืน ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และ
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลเชียงยืน ดังนี้ 

 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งสิ้น 2,133 รายการ วงเงิน
ในการด าเนินการจัดหาทั้งสิ้น 28,031,641.70 บาท มูลค่าที่จัดหาได้เป็นเงิน 27,640,793.48 บาท สามารถ
ประหยัดเงินงบประมาณได้เป็นจ านวน 390,848.22 บาท 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมวด 
จ านวน
รายการ 

งบประมาณ 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี E-bidding 
จ านวน
รายการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
รายการ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
รายการ 

จ านวน
เงิน 

1. ที่ดินและ
สิง่ก่อสร้าง 

- - - - - - - - 

2. ครุภัณฑ์ 99 4,146,125.20 99 4,100,390.20 - - - - 

3. ยา 656 9,500,000.00 656 9,120,021.48 - - - - 

4. เวชภัณฑ์มิใช่
ยาและวัสดุ
การแพทย ์

803 4,086,214.70 803 4,179,263.00 - - - - 

วัสดุวิทยาศาสตร์ 375 3,754,117 375 3,894,841.00  - - - - 

วัสดุใช้ไป 200 6,545,184.80 200 6,346,277.80  - - - - 

รวม 2,133 28,031,641.70 2,133 27,640,793.48 - - - - 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลเชียงยืน ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2,133 รายการ งบประมาณ 28,031,641.70 บาท      
และได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2,133 รายการ งบประมาณ 27,640,793.48 บาท 
บาทสามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 390,848.22 บาท 

 

 

 

1.1 แสดงร้อยละของจ านวนรายการ... 
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    1.1 แสดงร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลเชียงยืน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด จ านวน 
2,133 รายการ จัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 2,133 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 

 1.2 แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี E-bidding รวม 

งบประมาณ 27,640,793.48 - - 27,640,793.48 

ร้อยละ 100 - - 100 

                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลเชียงยืน ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนเงิน 27,640,793.48 บาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงิน 27,640,793.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

 ๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีท่ีผ่านมา 

   2.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
    2.1.1 การส่งมอบครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของอุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบ  
    2.1.2 เอกสารจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทห้างร้านไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 

   ๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

    2.2.1 การส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (บุคคล/นิติ
บุคคล) พบปัญหาความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของอุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของรายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่จัดซื้อ 
ท าให้ต้องก าหนดวันตรวจรับพัสดุใหม่อีกครั้ง ท าให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องเสียเวลาในการตรวจรับอีกครั้ง 
ถึงแม้จะส่งมอบภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ตาม 
    2.2.2 การด าเนินการจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ มีข้อผิดพลาด
จากการพิมพ์เอกสาร และจัดเตรียมเอกสารบริษัทห้างร้านมาไม่ครับถ้วน ต้องแก้ไขเอกสารและกลับคืนไปเอา
เอกสารหลายครั้ง 

๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ… 

 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี E-bidding รวม 

จ านวนรายการ 2,133 - - 2,133 

ร้อยละ 100 - - 100 
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   ๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน ประหยัดงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

28,031,641.70 27,640,793.48 390,848.22 1.39 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลเชียงยืน ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 2564 เป็นจ านวนเงิน 28,031,641.70 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 
27,640,793.48 บาท ประหยัดงบประมาณ 390,848.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.39 

   2.4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    2.4.1 ในเรื่องการส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (บุคคล/
นิติบุคคล) งานพัสดุจะประสานกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (บุคคล/นิติบุคคล) ก่อนวันมาส่งมอบครุภัณฑ์ฯ โดยจะแจ้ง
ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ของครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนมาส่งมอบให้โรงพยาบาลเชียงยืน เพ่ือลด
ความผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์ไม่ครบ ท าให้ต้องเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมาตรวจรับใหม่ 
    2.4.2 ในเรื่องความผิดพลาดของการจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง พบว่าเกิดความ
ผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร จะน ามาปรับปรุงด้วยการให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องให้ละเอียด เพ่ือ
ลดความผิดพลาดก่อนเสนอเอกสารต่อไป          

 
 

ว่าที่ร้อยตรี 
          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
      ทราบ 

 
 

 
 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และจัดหาพัสด ุ

โรงพยาบาลเชียงยืน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

 ด้วยโรงพยาบาลเชียงยืน ได้ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์การจัดซื้อจัด
จ้าง และรายงานปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปงงบประาา  พศ.ศ56 4 ของโรงพยาบาลเชียงยืน เพ่ือให้
ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ สาาารถเข้าถึงข้อาูลได้ และเป็นประโยชน์สาธาร ะต่อไป 

 

โรงพยาบาลเชียงยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
เรื่อง            หน้า 
 

1.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     1 
2.  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีท่ีผ่านมา         
 5ศ1  การวิเคราะห์ควาาเสี่ยง        5 
 5ศ5  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด      5 
 5ศ3  การวิเคราะห์ควาาสาาารถในการประหยัดงบประาา      3 
 5ศ4  แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปงงบประาา  พศ.ศ 56 6    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปงงบประาา  พศ.ศ 56 4 จ านวนทั้งสิ้น 5,133 รายการ วงเงิน
ในการด าเนินการจัดหาทั้งสิ้น 28,031,641.70 บาท าูลค่าที่จัดหาได้เป็นเงิน 27,640,793.48 บาท สาาารถ
ประหยัดเงินงบประาา ได้เป็นจ านวน 390,848.22 บาท 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมวด 
จ านวน
รายการ 

งบประมาณ 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี E-bidding 
จ านวน
รายการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
รายการ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
รายการ 

จ านวน
เงิน 

1ศ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- - - - - - - - 

5ศ ครุภั ฑ์ 99 4,14 ,156ศ50 99 4,100,390ศ50 - - - - 

3ศ ยา  6  9,600,000ศ00  6  9,150,051ศ48 - - - - 

4ศ เวชภั ฑ์าิใช่
ยาและวัสดุ
การแพทย ์

803 4,08 ,514ศ70 803 4,179,263.00 - - - - 

วัสดุวิทยา.าสตร์ 376 3,764,117 376 3,894,841.00  - - - - 

วัสดุใช้ไป 500 6,545,184.80 500 6,346,277.80  - - - - 

รวม 2,133 28,031,641.70 2,133 27,640,793.48 - - - - 

 

 ในปงงบประาา  พศ.ศ 56 4 โรงพยาบาลเชียงยืน ได้รับจัดสรรงบประาา ในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงงบประาา  พศ.ศ 56 4 จ านวน 5,133 รายการ งบประาา  28,031,641.70 บาท      
และได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5,133 รายการ งบประาา  27,640,793.48 บาท 
บาทสาาารถประหยัดงบประาา ได้ จ านวน 390,848.22 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ศ1 แสดงร้อยละของจ านวนรายการศศศ 
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    1.1 แสดงร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2563 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในปงงบประาา  พศ.ศ 56 4 โรงพยาบาลเชียงยืน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหาด จ านวน 
5,133 รายการ จัดซื้อจัดจ้างาากท่ีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 5,133 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 

 1.2 แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี E-bidding รวม 

งบประมาณ 27,640,793.48 - - 27,640,793.48 

ร้อยละ 100 - - 100 

                  ในปงงบประาา  พศ.ศ 56 4 โรงพยาบาลเชียงยืน ได้รับจัดสรรงบประาา ในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงงบประาา  พศ.ศ 56 4 เป็นจ านวนเงิน 27,640,793.48 บาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงิน 27,640,793.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

 ๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีท่ีผ่านมา 

   2.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
    2.1.1 การส่งาอบครุภั ฑ์ไา่ครบถ้วนสาบูร ์ของอุปกร ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบ  
    5ศ1ศ5 เอกสารจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทห้างร้านไา่ถูกต้องและไา่ครบถ้วน 

   ๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

    2.2.1 การส่งาอบครุภั ฑ์การแพทย์จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (บุคคล/นิติ
บุคคล) พบปัญหาควาาไา่ครบถ้วนสาบูร ์ของอุปกร ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของรายการครุภั ฑ์การแพทย์ที่จัดซื้อ 
ท าให้ต้องก าหนดวันตรวจรับพัสดุใหา่อีกครั้ง ท าให้ค ะกรราการตรวจรับพัสดุ ต้องเสียเวลาในการตรวจรับอีกครั้ง 
ถึงแา้จะส่งาอบภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ตาา 
    5ศ5ศ5 การด าเนินการจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตาาระเบียบพัสดุ าีข้อผิดพลาด
จากการพิาพ์เอกสาร และจัดเตรียาเอกสารบริษัทห้างร้านาาไา่ครับถ้วน ต้องแก้ไขเอกสารและกลับคืนไปเอา
เอกสารหลายครั้ง 

๒ศ๓ การวิเคราะห์ควาาสาาารถในการประหยัดงบประาา … 

 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี E-bidding รวม 

จ านวนรายการ 5,133 - - 5,133 

ร้อยละ 100 - - 100 



-3- 
   ๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน ประหยัดงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

28,031,641.70 27,640,793.48 390,848.22 1ศ39 

 

ในปงงบประาา  พศ.ศ 2564 โรงพยาบาลเชียงยืน ได้รับจัดสรรงบประาา ในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปง งบประาา  พศ.ศ 56 4 เป็นจ านวนเงิน 28,031,641.70 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 
27,640,793.48 บาท ประหยัดงบประาา  390,848.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 1ศ39  

   2.4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    5ศ4ศ1 ในเรื่องการส่งาอบครุภั ฑ์การแพทย์จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (บุคคล/
นิติบุคคล) งานพัสดุจะประสานกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (บุคคล/นิติบุคคล) ก่อนวันาาส่งาอบครุภั ฑ์ฯ โดยจะแจ้ง
ให้ตรวจสอบอุปกร ์ต่างๆ ของครุภั ฑ์การแพทย์ดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนาาส่งาอบให้โรงพยาบาลเชียงยืน เพ่ือลด
ควาาผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกร ์ไา่ครบ ท าให้ต้องเชิญค ะกรราการตรวจรับพัสดุาาตรวจรับใหา่ 

    5ศ4ศ5 ในเรื่องควาาผิดพลาดของการจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง พบว่าเกิดควาา
ผิดพลาดเกี่ยวกับการพิาพ์เอกสาร จะน าาาปรับปรุงด้วยการให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบควาาถูกต้องให้ละเอียด เพ่ือ
ลดควาาผิดพลาดก่อนเสนอเอกสารต่อไป      



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 

วัน/เดือน/ปี  2 ธันวาคม 2564 

หัวข้อ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจ าปี 2564 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจ าปี 2564 

Link ภายนอก - 

หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

          ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพ่ึง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

ณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย 
(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                         ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพ่ึง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


