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รายงานการวิเคราะห์ผลการซัดซื้อชัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โรงพยาบาลคุยบุร ี

ซังหวัดประจวบคีรีขันธ์



คำนำ

โรงพยาบาลคุยบุร ีได้จัดทำรายงานการวเคราะห์ผลการจัดชัอจัดจ้างตามแผนประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้มีผลการวิเคราะห์การจัดชัอจัดจ้างไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 

ปฏีบ้ตงาน โดยเฉพาะอย่างย่ืงการจัดชัอจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความค้มค่า เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และนำข้อมูลทึ๋!ด้จากการ 

วิเคราะห์ด้งกล่าวเป็นแนวทางการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) 

โรงพยาบาลคุยบุร ี

พฤศจิกายน ๒๕๖๓



สารบ้ญ

คำนำ 

สารบญ 

บทที ่o บทนำ
บทที ่๒ รายงานการวิเคราะที่ผลการจัดฃ้อจดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ด. ๒๕๖๓

- ผลการดำเนินการในภาพรวม

- การวิเคราะห์ความเส่ียง

- การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

- การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- แนวทางแกั!ขในการปรับปรุงกระบวนการจัดชัอจัดจ้าง 

บรรณาบุกรม

หน้า

๑

๒- ๔



๑

บทที ่๑
บทนำ

โรงพยาบาลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยงานพัสด ุโรงพยาบาลกุยบุร ีเพื่อให้เป็นไปตามเกณห ์

มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment ะ ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๓ จำแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจ้าง และร้อยละของจำนวน 

งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ•ศ. ๒<£๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการ 

ประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงในการทุจรีตคอรัปซันและเป็นข้อมูลในภาราางแผน 

จัดทำแผนปฎิบ้ตการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

วัดจุประสงค์
๒.๑ เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกุยบุรี ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒<£๖๓

๒.๒ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกุยบุรี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญ้ตการจัดขอจัตจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒<£๖๐
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ•ศ- ๒<£๖๓ และปรับปรุงกระบวนงานให้ม ี

ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้และวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงนประนาพ พ-ศ- 

๒<£๖๔ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ มีมาตรชิานการจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความ 

ผิดพลาด ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

๓.๒ ได้พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียน หลักเกณห์วิธีปฏิบตอย่าง 

ถูกต้องครบล้วน



บทที ่๒
รายงานการวิเคราะห์ผลการจดฃ้อจัดชัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<*๖๓ 

โรงพยาบาลคุยบุรี จังหวัดประจวบคึรีขันส์

รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการวิเคราะห์งบประมาณ 

ในภาพรวมหน่วยงานโรงพยาบาลคุยบุร ีจำนวน ๘ หมวด ได้แก ่คำวัสด ุคๅ[ภัณฑ ์ค่าใช้สอย งานเภสัชกรรม 
งานการแพทย์ งานทันตกรรม งานรังสีวิทยา และงานพยาธิวิทยา ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการ 

วิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับป^ง 

ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสด ุโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผลการดำเนินการในภาพรวม
๑.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลคุยบุรี ไต้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิน 

จำนวน ๘ หมวด วงเงินได้รับจัดสรร ๑๙,๙๐๙,๕๙๙.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเด้าพันห้าร้อยเด้าสิบเก้า 

บาทล้วน) ดำเนินการจริง ๒๐,๗๑๔,๖๕๖.๒๘ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบ 

แปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๐๔

รายการหมวด งบจัดสรร

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ส่วนต่าง

๑. ค่าวัสดุ ๓,๗๒๒,๗๒๐.๐๐ ๒,๖๘๖,๗๓๘.๒๙ ๑,๐๓๕,๙๘๑.๗๑

๒. ครุภัณฑ์ ๘๓๘,๕๖๓.๐๐ ๑,๓๗๓,๐๕๗.๒๐ -๕๓๔,๔๙๔.๒๐

๓. ค่าใช้สอย ๑,๔๖๖,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๐๓,๘๗๐.๔๔ -๓๓๗,๓๗๐.๔๔

๔. งาน๓สัชกรรม ๗,๐๓๕,๐๐๐.๐๐ ๗,๑๕๘,๐๑๗.๕๑ -๑๒๓,๐๑๗.๕๑

๕. งานการพยาบาล ๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๒๔,๙๑๕.๗๓ -๖๓๙,๙๑๕.๗๓

๖. งานทันตกรรม ๖๒๙,๐๐๐.๐๐ ๕๘๖,๑๑๙.๖๑ ๔๒,๘๘๐.๓๙

๗. งานรังสีวิทยา ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๘. งานพยาธิวิทยา ๓,๙๔๐,๘๑๖.๐๐ ๔,๑๘๙,๙๓๗.๕๐ -๒๔๙,๑๒๑.๕๐

รวม ๑๙,๙๐๙,๕๙๙.๐๐ ๒๐,๗๑๔,๖๕๖.๒๘ -๘๐๕,๐๕๗.๒๘



๓

๑ .๒ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๓ จำแนก
ตามวิธีจัดชอจัดจ้าง

ประเภทการจัดซ้ือ 

จัดจ้าง
จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๓

(โครงการ)
ร้อยละ

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๒๐๗ ๑๐๐

๒. วิธ ีe-biddin§ ๐ ๐

รวม ๑,๒๐๗ ๑๐๐

ร้อยละของจำนวนรายการ (โครงการ)

๒. วิธ ีe-biddin§ 
o %

. วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑00 %

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๓ โรงพยาบาลกุยบุร ีได้ดำเนินการจัดซีอจัดจ้างจำแบก!■ปนราย 

หมวดเป็นจำนวน ๘ หมวด รวมทั้งหมด ๑,๒๐๗ โครงการ โดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๒ วิธ ีใด้แก ่

วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธ ีe-biddin§ วิธีจัดซือจัดจางทมจำนวนลูงสุดศอ วิฃเฉพาะเจาะจง จานวน ๑,๒๐๗ 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และรองลงมาคือ วิธ ีe-biddin§ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ 

ตามลำดับ
๑.๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนิบการแล้า!■สวิจใบปีงบปร็ะมาณ พ-ศ- ^^๖๓ 

จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จใบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๓ (บาท)
ร้อยละ

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๒๐,๗๑๔,๖(£๖.๒๘ ๑๐๐

๒. วิธ ีe-biddin§ ๐ ๐

รวม ๒๐,๗๑๔,๖(£๖.๒๘ ๑๐๐

ร้อยละจำนวนงบประมาณ (บาท)
๒. วิธ ีe-bidding 

o %

เฉพาะเจาะจง
©๐๐ %



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลกยบุร ีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 

เป็นจำนวนเงินทั้งสิน จำนวน ๒๐,๗๑๔,๖๕๖.๒๘ บาท ครอบคลุมทั้งหมด ๘ หมวดรายการ จำแนกตามวิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิน ๒๐,๗๑๔,๖๕๖.๒๘ 

บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และวิธ ีe-biddin§ เป็นจำนวนเงินทั้งสิน ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐
to. การวิเคราะห์ความเสื่ยง

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนเพิ่มมากซื้น บางรายการต้องใช้ระยะเวลาที่เร่งด่วน 

กระชั้นชิด ส่งผลให้ความเส่ียงในการปฏิบตงานเกิดการผิดพลาดซื้นได้

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และบางรายการมีความเร่งด่วนจึงทำให้มีการ

ซื้อนอกแผน

๒. ระบบ e-GP ของโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างมีความเข้าถึงล่าช้า เนื่องจากมีการปรับป,,[งระบบ
บ่อยครั้ง

๓. บางรายการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ชัดเจน และไม่ครบล้วน จึงทำให้เกิด 
ความล่าช้าในการจัดซื้อ และได้ไม่ตรงตามความต้องการของผูใช้

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลคุยบุรี ได้ไห้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคำ 

ประหยัด มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญ้ตการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ โดยใช้พัสดุ คุ้มค่า โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ เนื่องจากผู้,ป่วยที่มารับบริการมีจำนวนเพิมมากชินและมีนโอบาอเร่งดว่น 
มาเรื่อยๆ จึงทำให้การจัดซื้อพัสดุบางประเภทเกินแผนที่ตั้งไว้ แต่บางประเภทยังสามารถควบคุมการใช้จึาอ 

งบประมาณให้เป็นไปตามแผน

๔. แนวทางแกัเขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. ให้หน่วยงานที่ต้องการพัสดุกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเถพาะให้ซัคเขิน และครบล้วน 

เพื่อความรวดเร็วในการจัดซื้อ และทำให้ได้ตรงตามต้องการของผู้ใช้

๒. มีการปรับวิธีการทำงานในระบบ e-GP เพื่อให้ทันกับเวลา
๓. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว ้ 1, A

เพ^

(นายเมธ ีสิตาลรัศมี)

นิ'กรังสีการแพทย์ชำนาญการ

(นายวิทยา โปธาสินธุ)
ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุยบุร ี
ปฏิป่ตราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคึรีขันย์


