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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



คำนำ

โรงพยาบาลกุยบุร ีได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๔ เพื่อให้มีผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้างไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และนำข้อมูลที่ได้จากการ 

วิเคราะห์ดังกล่าวเป็นแนวทางการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ•ศ- ๒๔๖๕ ต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) 
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ธันวาคม ๒๔๖๔
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บทที ่๑
บทนำ

โรงพยาบาลกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจา้ง 

ประจำปีงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ โรงพยาบาลกุยบุร ีเพื่อให้เปนไปตามเกณฑ์ 

มาตรซิานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งไสไนการด้าเปีนงานของหนวํยงานภาค(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ•ค- ๒๕าะะ>๔ จำแนกตามวิธีจัดซอจัดจ้าง และรอยละของจานวน 

งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ■ค- ๒<£๒๔ จำแนกตามวิธีการจัดซอจัดจ้างและการ 

ประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปีชั่นและเปน็ซอัมลูไนการวางแผน 

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต,อไปี

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยา'บาลกุยบุรี ประจำปงบประนาเแ 

พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๒ เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างของโรงพยาบาลกุยบุรี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตการจัดซอจัดจางและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประนาณ พ•ค- ๒๕๒๔ และปรับปรุงกระบวนงานใหน 

ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้และวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ื0จัดจาังในปงืบปรีะมาณ พ-ศ- 

๒๕๖๕ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ มีมาตรชิานการจัดซือจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ เพิมความโปร่งใส สะดวกตอการตรวจสอบ ลดความ 

ผิดพลาด ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๓.๒ ได้พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เปีบไปดานระเบีบบ หลักเกณ'ดวธปีฏ'บดอยาง 

ถกต้องครบล้วน



๒

บทท่ี ๒
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ•ศ- ๒<£๖๔ 

โรงพยาบาลกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีชันธ์

รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีง,บประมาณ พ•ศ- ๒๔๖๔ เป็นการวิเคราะห์งบประมาณ 
ในภาพรวมหน่วยงานโรงพยาบาลกุยบุรี จำนวน ๘ หมวด ได้แก่ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ งานเภสัชกรรม งานแพทย ์
แผนไทย งานการแพทย์ งานทันตกรรม งานรังสีวิทยา และงานเทคนิคการแพทย ์ซึงรายงานฉบับน ี

ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซึอจัดจ้าง การประหยัด 

งบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสด ุโดยมีรายละเอียดดังนี

©. ผลการดำเนินการในภาพรวม

๑.๑ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ โรงพยาบาลกุยบุรีได้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง รวมทังสิน 

จำนวน ๘ หมวด วงเงินได้รับจัดสรร ๒๒,๗๒๑,๗๗๒.๖0 บาท (ยสบสองลานเจดแสนสองหมนหนง‘คนเ^ด^®ย 
เจ็ดสิบสองบาทหกสิบสตางค์) ดำเนินการจริง ๑๗,๔๒๐,๘๙0.๗๐ บาท (สิบเจดลานหาแสนสองหมนแปด‘ร0ิย 

เก้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๐๔

รายการหมวด งบจัดสรร

ปีงบประมาณ ๒๔๖๔
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ๒๔๖๔
ส่วนต่าง

๑. ค่าวัสด ๓,๒๔๑,๓๖๓.๐๐ ๓,๓๒๔,๓๐๒.๓๗ -๗๒,๙๓๙.๓๗

๒. ครภัณฑ์ ๑,๙๔๑,๖๘๓.๐๐ ๔๐๑,๗๙๐.๐๐ ๑,๔๔๙,๘๙๓.๐0

๓. งานเภสัชกรรม ๗,(£๓๘,๘(£๓.๑๔ ๖,๙๔๖,๙๒๖.๙๔ ๔๘๑,๙๒๖.๑๙

๔. งานแพทย์แผนไทย ๔๑๗,๖๐๐.๐๐ ๔๔,๒๐๐.๐๐ ๓๗๒,๔0๐.๐0

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

๔. งานทันตกรรม ๓,๓๓๔,๑๑๑.๘๔ ๒๒๔,๖๔๔.๑๘ 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 ๑๗,๔๒๐,๘๙๐.๗0 ๔,๒๐๐,๘๘๑.๙0



๑ .๒ ร้อยละของจำนวนรายการทดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ•ศ- ๒<£๖๔ จำแนก
ตามวิธีจัดช้ือจัดจ้าง

ประเภทการจัดช้ือ 

จัดจ้าง

จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
(โครงการ)

ร้อยละ

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๒๐๗ ๑๐๐

๒. วิธ ีe-bidding ๐ ๐

รวม ๑,๒๐๗ ๑๐๐

ร้อยละของจำนวนรายการ (โครงการ)
๒. วิธ ีe-bidding 

o %

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔โรงพยาบาลกุยบุร ีได้ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างจำแบณ‘ปีบราย 
หมวดเป็นจำนวน ๘ หมวด รวมทังหมด ๑,๒๐๗ โครงการ โดยใชวธการจดซอจดจางทงทมด 'ธ าร ไดแก 
วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธ ีe-bidding วิธีจัดซอจัดจางทีมจำนวนสูงสุดคือ วิธเฉพาะเจาะจง จานวน ๑,๒๐๗ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และรองลงมาคือ วิธ ีe-bidding จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ 

ตามลำดับ
๑.๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนิบการแล้ารจใบปีงบประมาณ พ-ศ- 'อ(^๖๔ 

จำแนกตามวิธีการจัดชื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดชื้อจัดจ้าง จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จใบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (บาท)
ร้อยละ

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๗,๔๒๐,๘๙๐.๗๐ ๑๐๐

๒. วิธ ีe-bidding ๐ ๐

รวม ๑๗,๔๒๐,๘๙๐.๗๐ ๑๐๐

ร้อยละจำนวนงบประมาณ (บาท) ๒. วิธ ีe-bidding 
o %

©. วิธี
เสพาะเจาะจง 

๑๐๐ %



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕าอ๔ โรงพยาบาลกุยบุรี ได้ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๗,๕๒๐,๘๙๐.๗๐ บาท ครอบคลุมทั้งหมด ๘ หมวดรายการ จำแนกตามวิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒ct๖๔โดยวิธีเสพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทังสิน ๑๗,๔๒๐,๘๙๐.๗๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และวิธ ีe-bidding เป็นจำนวนเงินทังสิน ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนเพิ่มมากฃึน บางรายการต้องใช้ระยะเวลาทเร่งด่วน 
กระช้ันชิด ส่งผลให้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเกิดการผิดพลาดซ้นได้

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ต้ังไว้ และบางรายการมีความเร่งด่วนจึงทำให้มีการ

ซื้อนอกแผน

๒. ระบบ e-GP ของโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างมีความเช้าถึงล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ
บ่อยครั้ง

๓. บางรายการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ชัดเจน และไม่ครบล้วน จึงทำให้เกิด 
ความล่าช้าในการจัดซื้อ และได้ไม่ตรงตามความต้องการของผูใช้

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ โรงพยาบาลลุยบุรี ได้ให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มด่า 

ประหยัด มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๔๖๐ โดยใช้พัสดุ คุ้มค่า โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบไต ้เนื่องจากผู้ป่วยที่มารับบริการมีจำนวนเพิ่มมากซ้นและมีนโยบายเร่งดว่น 

มาเรื่อยๆ จึงทำให้การจัดซื้อพัสดุบางประเภทเกินแผนทีตังไว ้แต่บางประเภทยังสามารถควบคุมการไชจ่าย 

งบประมาณให้เป็นไปตามแผน

๔. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
๑. ให้หน่วยงานที่ต้องการพัสดุกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเอษาะให้ซดัเจน และครบล้วน 

เพื่อความรวดเร็วในการจัดซื้อ และทำให้ได้ตรงตามต้องการชองผู้ใช้

๒. มีการปรับวิธีการทำงานในระบบ e-GP เพื่อให้ทันกับเวลา 

๓. ควบคุมการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ตังไว้

(นายเมธ ีสิตาลรัศมี)
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

(นายวิทปิาโปธาสินฃุ)
ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ด้านทันตสาธารณสุช 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลุยบุร ี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



๕
บรรณาบุกรม
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