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บนทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกยบุร ีฝ่ายบรีหารทั่วไป (งานพัสดุ)โทร ๐ ๓๒๖๘ ๑๑๐๘ 

VI ปข ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ วน'พ r. f; i)T1.
เรื่อง ขออบุญาตเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผัอำนวยการโรงพยาบาลกยบุรี

ตามที่โรงพยาบาลกยบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยได ้
ดำเนินการจัดทำแผนปฏีบตัการจัดชื้อจัดจ้างและได้ดำเนนการตามแผม*' ไปแล้วบัน

ในการนี ้กลุ่มงานพัสด ุโรงพยาบาลกุยบุรี ขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซอจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ชื้งมีแนวทางแก!ขใน 
การปฏิบ้ตังานปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี ้และขออบุญาตนำรายงานการวเคราะห ์
นบับน้ีชื้นเผยแพร่บนเว็บไซต ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลกุยบุรี ต่อไป

I

(นายเมธ ีสิตาลรัศมี)

นักรังสิการแพทย์ฃ์านาญการ

(นายวิทซา [ปธาสินสุ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุร ี
ปฏิบ้ตัราชการแทน ผู้วำราชการจังหวัดประจวบครีชันธ์



non ว 0

รายงานการวิเคราะหํผลการขัดซื้อขัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงพยาบาลกุยบุรี 

ขังหวัดประจวบคีรีขันธ



คำนำ

โรงพยาบาลทุยบุรี ได้ขัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชัอขัดจ้างดามแผนประจำป ึ

งบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๔ เพี่อใท้มีผลการวิเคราะห์การขัดชัอขัดจ้างไปปรับปรุงและพฒนากระบวนกาว 
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขัดช้ือขัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน 

เพื่อใท้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และน่าข้อมูลที่ได้จากการ 

วิเคราะห์ดังกล่าวเป็นแนวทางการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) 

โรงพยาบาลทุยบุร ี

ธันวาคม ๒๔๖๔



สารบัญ

คำนำ 

สารบัญ 

บทที ่o บทนำ
บทที ่to รายงานการวิเคราะห์ผลการจัคฃ้อจดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒|£๖๔

- ผลการดำเนินการในภาพรวม

- การวิเคราะห์ความเส่ียง

- การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ขัอจำกัด

- การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- แนวทางนกัIขในการปร้บปรุงกระบวนการจัดชัอจัดจ้าง 

บรรณาบุกรม

หนา

๑

๒- ๔



๑

บทที่ G

บทนำ

โรงทยาบาลๆยบุร ีขังหวัดประจวบคีรีขันฃ์ได้ชัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ ทุกวิชิการ ที่ดำเนินการโดยงานพัสด ุโรงพยาบาลดุยบุร ีเพื่อใหัเป็นไปตามเกณทํ 

มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการตํ'นนินงานชองทน่านงานภาคจัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment ะ ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการแลวเสรีจในปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีจัดชื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวน 

งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสรีจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดขอจัดจางแล“ทาร 

ประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร้ปขันแล“เป็นชอมูลในการวางแผน 

จัดทำแผนปฎิบติการจัดชื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

วัตสปุระสงค
๒.๑ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดชื้อจัดจ้างของโรงพยานาลคุยบุริ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๖๔
๒.๒ เพื่อให้การจัดชื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลคุยบุร ีให้เป็นไปตามพระราขบัญญ้ติการจัดขอจัดจ้างแล" 

การบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ.๒๔๖๐
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ-ศ. ๒๔๖๔ และปรับปรุงกระบวนงานให้ม ิ

ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้และวางแผนการจัดทำแผนปฎบติการจัดข0จัดจ้างไนมิ'3นประมวณ พ-ศ- 

๒๔๖๔ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมค่าสูงสุด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะใด้รับ

๓.๑ มีมาตรฐานการจัดชื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ เพิมความโปร่งไส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความ 

ผิดพลาด ในการปฏีบ้ติงานของเจ้าหน้าที่

๓.๒ ได้พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการจัดชื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเปียน หลักเกณห์วิธึปฎิปีติอย่าง 

ถูกต้องครบล้วน



บทที ่ta

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ์อจทจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. toitbtf 
โรงพยาบาลคุยบุร ีจังหวัดประจวบคึรีขันจํ

รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๔ เป็นการวิเคราะห์งบประมาณ 

ในภาพรวมหน่วยงานโรงพยาบาลคุยบุร ีจำนวน ๘ หมวด ได้แก ่ค่าวัสด ุครุภัณห ์งานเภสัชกรรม งานแพทย ์
แผนไทย งานการแพทย์ งานทันตกรรม งานรังสีวิทยา และงานเทคนิคการแพทย ์ซงรายงานนบบน 
ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปรีมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดชอจัดจาง การประหยัด 
งบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอึยดดังนี้

«. ผลการดาเนินการในภาพรวม

๑.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒4๖๔ โรงพยาบาลคุยบุรีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งลัน 

จำนวน ๘ หมวด วงเงินได้รับจัดสรร ๒๒,๗๒๑,๗81(๒.๖0 บาท (ยสิบสองลานเจดแสนสองหมนหนงพนเขดร®ย 

เจึดสิบสองบาทหกสิบสตางค์) ดำเนินการจรีง ๑๗,4๖๐,๘๙๐.๗๐ บาท (สิบเจดล้านหาแสนสองหมนแปดร®ย 

เล้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นรัอยละ ๑๐๔.๐๔

รายการหมวด งบจัดสรร ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนต่าง

ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ปีงบประมาณ ๒๔๖๔
๑. ค่าวัสด ๓1๒๕๑1๓๖๓.๐๐ ๓,๓๒๔,๓๐๒.๓๗ -๗๒,๙๓๙.๓๗

๒. ครภัณห์ ๑,๙๔๑,๖๘๓.๐๐ ๔๐๑,๗๙๐.๐๐ ๑,๔๔๙,๘๙๓.๐๐

๓. งานเภสัชกรรม ๗,๕๓๘,๘๔๓.๑๔ ๖,๙๔๖,๙๒๖.๙4: ๔๘๑,๙๒๖.๑๙

๔. งานแพทย์แผนไทย ๔๑๗,๖๐๐.๐๐ ๔๔,๖๐๐.๐๐ ๓๗๒,๔๐๐.๐๐

๔. งานการพยาบาล ๒,๗๖๘,๔๗๐.๖๒ ๒,๖๓๖,๐๘๖.๒๐ ๑๓๒,๔๘๔.๔๒

๔. งานทันตกรรม ๓1๓๓๔,๑๑๑.๘๔ ๒๒๔,๖๔๔.๑๘ ๓,๑๐๙,๔๔๗.๖๖

๖. งานรังสีวิทยา ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๗. งานเทคนิคการแพทย์ ๒,๙๖๖,๔๙๑.๐๐ ๓,๓๓๘,๙๓๑.๐๐ -๓๗๒,๓๔๐.๐๐

รวม ๒๒,๗๒๑,๗๗๒■๖๐ ๑๗,๔๒๐,๘๙๐•๗๐ ๔,๒๐๐,๘๘๑.๙๐



๓

๑ .๒ รอยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนก
ตามวึธืจัดชื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดชื้อ 

จัดจ้าง
จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

(โครงการ)
ร้อยละ

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๑1๒๐๗ ๑๐๐

๒. วิธ ีe-bidding ๐ ๐

รวม ๑,๒๐๗ ๑๐๐

รอยละของจำนวนรายการ (โครงการ)

1. วิธีเฉพาะ:เจาะจง 
•๐0 %

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ โรงพยาบาลกุยบุรีได้ดำเนินการจัดชอจัดจา'รจำแบกIปนราย 

หมวดเป็นจำนวน ๘ หมวด รวมทังหมด ๑,๒๐๗ โครงการ โดยใขวธีการจัดชอจัดจ้างทังหมด ๒ วิร ไดแก 
วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธ ีe-bidding วิธีจัดช้ือจัดจ้างทมจำนวนสูงสดคอ วิชิเฉพาะเจาะจง จานวน ๑,๒๐๗ 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และรองลงมาคีอ วิธ ีe-bidding จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
ตามลำดับ

๑.๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วLสรจในปีงบประมาณ พ•^- ๒<£๖๔
จำแนกตามวิธีการจัดชื้อจัดจ้าง

ประ๓ทการจัดชื้อจัดจ้าง จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จใบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (บาท)
ร้อยละ

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๗,๔๒๐,๘๙๐.๗๐ ๑๐๐

๒. วิธ ีe-bidding ๐ ๐

รวม ๑๗,๔๒๐1๘๙๐.๗๐ ๑๐๐

ร้อยละจำนวนงบประมาณ (บ,ไท) ..

•oo %



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔โรงพยาบาลคุยบุรี ได้ดำเนินการขัดซ็อจัดจ้างแลัวเสร็จ 
เป็นจำนวนเงินทั้งสัน จำนวน ๑๗,๕๒๐,๘๙๐.๗๐ บาท ครอบคลุมทั้งหมด ๘ หมวดรายการ จำแนกตามวธึการ 

ขัดชื้อขัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔โดยวธึเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิน ๑๗,๕๒๐,๘๙๐.๗๐ 
บาท คิดเป็นรอยละ ๑๐๐ และวธ e-bidding เป็นจำนวนเงินทั้งลัน ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐
to. การวิเคราะห์ความเลี่ยง

การตำเนินงานขัดชื้อขัดจ้างมีจำนวนเพ,ิมมากชื้น บางรายการด้องใชัระยะเวลาที่เร่งด่วน 

กระชั้นชิด ส่งผลใท้ความเสี่ยงในการปฎํบ้ตงานเกิดการผิดพลาดชื้นได้

01. การวิเคราะห์บีญหาอุปสรรค/จ้อจำกด
๑. การขัดชื้อขัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ต้ังไว ้และบางรายการมีความเร่งด่วนจึงทำให้มกีาร

ชื้อนอกแผน

บ่อยคร้ง

๒. ระบบ e-GP ของโปรแกรมขัดช้ือขัดจ้างมีความเจ้าถึงล่าจ้า เนืองจากมีการปร้บปรุงระบบm . V J

๓. บางรายการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ขัดเจน และไม่ครบถวน จงท้าให้เกิด 

ความล่าจ้าใบการขัดชื้อ และได้1ม่ตรงตามความด้องการของด้โจ้
๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔โรงพยาบาลคุยบุร ีได้ให้ความสำคัญในการใขัทร้พอากรออ่างคุนด่า 

ประหยัด มีประสิทชิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัตํการขัดช้ือขัคจ้าง ๒<£๖๐ โดยใจ้พัสค ุคุ้มด่า โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได ้เนื่องจากผู้ป่วยทมาร้บบรีการมีจำนวนเพิ่มมากชื้นและมีนใยบาย^^ด่าบ 

มาเรื่อยๆ จึงทำให้การขัดช้ือพัสคุบางประเภทเกินแผนที่ตังไว ้แด่บางประเภทยังสามารลควบคุนการใชจาย 

งบประมาณให้เป็นไปตามแผน

๕. แนวทางแกัIชในการปร้บปรุงกระบวนการขัดช้ือขัดจ้าง
๑. ใหหน่วยงานที่ต้องการพัสคุกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเอหาะให้ขัด1ชน และครบลวน 

เพี่อความรวดเร็วในการขัดชื้อ และทำให้1ด้ตรงตามต้องการชองด้ใขั
๒. มีการปรับวิธึการทำงานในระบบ e-GP เพื่อให้ทันกับเวลา 

๓. ควบคุมการขัดชื้อขัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ตังไว้

(นายเมธ ึสิตาลรัศมี)
นักรังสีการแพทย์ช์านาญการ

(นายวิทป1ิ1ปธาสินอุ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุยบุร ี
ปฎบติราชการแทน ผู้ว่าราชการขังหวัดประจวบครีขันธ์



บรรณาบุกรม

คู่มือการประเมํนคุณธรรมและความโปร่งไสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ-ศ. 2564. นนทบุรี: สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส. 
สำนักงาน ป.ป.ช., 2564.



โรงพยาบาลกุยบุรี

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทัว่ไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลกุยบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ์
วนั/เดือน/ปี  : ๑7 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
หัวข้อ   : ขออนุญาตน าข้อมูลการวเิคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้นเผยแพร่เวบ็ไซต์หน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือแนบเอกสาร)
-ข้อมูลการวเิคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564

Link  ภายนอก :
หมายเหตุ :

ต าแหน่ง

( )

วนัที ่ ๑7 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

                             (นายวทิยา  โปธาสินธุ)์
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายเมธ ี สิตาลรัศม)ี

ผู้อนุมัติรับรอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มลูผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข

ต าแหน่ง   นักรังสีการแพทย์ช านาญการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
ส านักงานปลัดสาธารณสุข

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564

ส าหรับงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมธ ี สิตาลรัศมี วทิยา  โปธาสินธุ์

วนัที ่ ๑7 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

ต าแหน่ง  นักวชิาการคอมพิวเตอร์
วนัที ่ ๑7 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

นางสาวพัณณิตา  เชื้อชาติ

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พัณณิตา  เชื้อชาติ


