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คำนำ 

โรงพยาบาลกะพ้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล  
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จากข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด สอดคล้อง
กับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ค้นหาส่วน ขาด อุปสรรคและแนว
ทางการพัฒนาแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้  ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ เชิง
ปริมาณ  ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ การจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลกะพ้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาและสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 โรงพยาบาลกะพ้อ 
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บทนำ 

หลักการและเหตุผล  

ดัชนีความโปร่งใสที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผ ยข้อมูลต่างๆ            
รวมถึงข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือน
ข้อมูล  โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่า       
การดำเนินงาน ด้านอ่ืนๆ หน่วยงานจะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่
กฎหมายกำหนดรวม ไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม             
ในกระบวนการดำเนินงานต่างๆ  ของหน่วยงานตั้งแต่การมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทำแผน         
ร่วมดำเนินงาน และการมีส่วนในการ ตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความ โปร่งใสได้  

การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานภาครัฐ และ 
ต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหา 
ทุจริตการให้และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการ 
ป้องกันการทุจริตที่ เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐโดยพระราชกฤษฎีกาว่า          
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มี          
การเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ       
ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้  สถานที่ทำการของส่วนราชการ
และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ          
ส่วนราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส       
ของหน่วยงานภาครัฐเป็น ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540  กำหนดให้หน่วยงานรัฐมีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ    
การจัดหาพัสดุเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพ่ือเป็นการ
ป้องกันการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงต้อง
ให้มีการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอนนอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ที่มีส่ วนได้ส่วนเสีย               
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี ความโปร่งใส หน่วยงานจะต้องกำหนดวิธี หรือกระบวนการในการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามนัย
มาตรา 126 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561      
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละไตรมาส  หรือในแต่ละปีงบประมาณ  การจัดทำรายงานการจัดซื้อ
จัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาในภาพรวมว่า เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดไว้หรือไม่มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นวิธีใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีเป็น จำนวนเงินเท่าใด 
วิธีการนั้นมีความเสี่ยง หรือข้อจำกัดอย่างไร รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอเพ่ือนำไป ปรับปรุงหรือพัฒนา
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการ จัดทำแผนปฏิบัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
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วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างและแสดงเจตจำนงทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ 

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นแบบอย่างท่ีดีทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้  

4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และประชาชน  

นิยามศัพท ์ 

การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า  แลกเปลี่ยน   
(หรือที่กำหนดในกระทรวง)  

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง       
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และประกาศ 
เผยแพร่ในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด    
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ส่วนภูมิภาค เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติ       
การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ในเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดกระกาศโดยเปิดเผย 
ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
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รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 

โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี  ได้จัดทำรายงานผลการวิ เคราะห์ผลการจัดซื้อ              
จัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2564  (รอบเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  จากข้อมูลการจัดซื้อ   
จัดจ้างจากทุกแหล่งงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  ตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดที่ 1  การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้อง กับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ค้นหาส่วนขาด อุปสรรคและแนว ทางการพัฒนาแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

โดยรายงานการวิ เคราะห์การจัดซื้ อจัดจ้ าง เล่มนี้  ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4
องค์ประกอบ  คือ 1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด  3) การวิเคราะห์
ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุ อันจะ นำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ 2565 
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1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
แผนการจัดซ้ือ 

ปี 2564 
มูลค่าการจัดซ้ือปี 

2564 
เพ่ิม/ลด 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

แผนจัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
1 ยา  (รวมสนับสนุน รพ.สต.) 4,971,960.91   5,649,757.62   677,796.71     13.63  

2 
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน 
รพ.สต.) 

295,921.00 133,680.00 - 162,241.00 - 54.83 

3 
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวม
สนับสนุน รพ.สต.) 

2,090,120.60 2,549,139.90 459,019.30 21.96 

4 
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน 
รพ.สต.) 

679,623.67 644,375.99 -   35,247.68 - 5.19 

5 
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
(รวมสนับสนุน รพ.สต.) 

 3,312,912.00   4,073,748.00    760,836.00      22.97  

  รวม 11,350,538.18  13,050,701.51  1,700,163.33   14.98  

 แผนจัดซ้ือวัสดุอื่น 
6 วัสดุสำนักงาน 496,889.04  506,628.00      9,738.96    1.96  

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 157,088.00       54,119.00  - 102,969.00  - 65.55  

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 430,649.06      609,797.97    179,148.91      41.60  

9 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 109,428.05        45,876.00  - 63,552.05  - 58.08  

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 38,750.00        4,300.00  - 34,450.00  - 88.90  

11 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 672,180.00    488,282.00  - 183,898.00  - 27.36  

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 562,786.58   618,422.60     55,636.02       9.89  

13 วัสดุบรโิภค 0.00   1,029,630.00  1,029,630.00    

14 วัสดุเครื่องแต่งกาย 89,150.00        40,450.00  - 48,700.00  - 54.63  

15 วัสดุก่อสร้าง 94,697.30     65,307.00  -  29,390.30  - 31.04  
16 วัสดุอื่น 102,536.68      22,503.00  - 80,033.68  - 78.05  
17 ค่าครุภณัฑ์มลูค่าต่ำกว่าเกณฑ ์ 434,780.00     546,246.00   111,466.00      25.64  
  รวม 3,188,934.71 4,031,561.57 842,626.86 26.42 
  รวมท้ังหมด 14,539,472.89 17,082,263.08 2,542,790.19 17.49 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
แผนการจัดซ้ือ 

ปี 2564 
มูลค่าการจัดซ้ือปี 

2564 
เพ่ิม/ลด 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

แผนจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

1 
อาคารเพื่อการพักอาศัย-
Interface (เงินบำรุง) 

238,700.00 238,700.00 - - 

2 
อาคารสำนักงาน-Interface 
(เงินบำรุง) 

1,581,207.85 700,000.00 - 881,207.85 - 55.73 
 

อาคารสำนักงาน-Interface (งบ
ค่าเสื่อม) 

763,298.66 1,112,500.00 349,201.34 45.75 

3 
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-
Interface (เงินบำรุง) 

 1,655,136.00 1,655,136.00  

4 
สิ่งปลูกสร้าง-Interface  (เงิน
บำรุง) 

10,000.00 40,000.00 30,000.00 300.00 

5 
ครุภณัฑ์สำนักงาน-Interface  
(เงินบำรุง) 

550,600.00 705,000.00 154,400.00 28.04 

6 
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-
Interface (เงินบำรุง) 

203,360.00 203,360.00 - - 

7 
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่-
Interface (เงินบำรุง) 

64,110.00 88,890.00 24,780.00 38.65 

8 
ครุภณัฑ์การเกษตร-Interface 
(เงินบำรุง) 

50,000.00 50,000.00 - - 

9 
ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์-Interface (เงิน
บำรุง) 

181,760.00 306,960.00 125,200.00 68.88 

 
ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์-Interface (งบค่า
เสื่อม) 

75,000.00 755,000.00 680,000.00 906.67 

10 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface 
(เงินบำรุง) 

148,900.00 144,000.00 - 4,900.00 - 3.29 

 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface  
(งบค่าเสื่อม) 

44,000.00 44,000.00 - - 

11 
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว-
Interface (เงินบำรุง) 

82,800.00 59,000.00 - 23,800.00 - 28.74 
 

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว-
Interface (งบค่าเสื่อม) 

17,990.00 17,990.00 - - 
 

รวม 4,011,726.51 6,120,536.00 2,108,809.49 52.57 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
แผนการจัดซ้ือ 

ปี 2564 
มูลค่าการจัดซ้ือปี 

2564 
เพ่ิม/ลด 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

1 ค่าจ้างเหมาบุคลากร (เงินบำรุง) 1,636,582.67 1,656,691.67 20,109.00 1.23 
2 ค่าซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 246,100.00 221,100.00 - 25,000.00 - 10.16 
3 ค่าซ่อมครภุัณฑ์สำนักงาน 128,750.00 110,830.00 - 17,920.00 - 13.92 

4 
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

215,785.00 275,264.58 59,479.58 27.56 

5 
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุ 

122,650.00 29,000.00 - 93,650.00 - 76.36 

6 
ค่าซ่อมครภุัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

87,615.00 55,925.00 -  31,690.00 - 36.17 

7 
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

296,677.00 314,275.10 17,598.10 5.93 

8 
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

37,500.00 - - 37,500.00 - 100.00 

9 
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์อื่น-งาน
บ้านงานครัว 

68,750.00 - - 68,750.00 - 100.00 

10 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์อื่น - 13,900.00 13,900.00  

11 
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

75,000.00 4,800.00 - 70,200.00 - 93.60 

12 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก 70,000.00 114,000.00 44,000.00 62.86 
13 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ 104,712.00 169,865.00 65,153.00 62.22 
14 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ (งปม.) - 38,170.00 38,170.00  

15 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 872,750.00 580,505.00 - 292,245.00 - 33.49 

16 
ค่าจ้างเหมาบริการทาง
การแพทย์ 

15,200.00 16,700.00 1,500.00 9.87 

17 
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 
- lab ฟันปลอม 

170,000.00 213,675.79 43,675.79 25.69 

18 
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 
- lab  

850,000.00 750,516.00 - 99,484.00 - 11.70 

19 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) 300,000.00 303,750.00 3,750.00 1.25 
  รวม 5,298,071.67   4,868,968.14  - 429,103.53  - 8.10  
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1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน - จัดซื้อวัสดุ 

ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลกะพ้อ   ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุจำแนกตามราย          
หมวด 17 หมวด มีผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด เกินกว่าแผนที่ได้รับอนุมัติใน Planfin 2564      
เป็นจำนวนเงิน  + 2,542,790.19  บาท  หรือเกินอยู่ที่  +17.49%  หมวดที่ต่ำกว่าแผนที่อนุมัติ  ส่งผลให้
ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  5  อันดับแรก  ได้แก่   1 . วัสดุ โฆษณาและเผยแพร่                    
อยู่ที่  -88.90%    2. วัสดุ อ่ืน อยู่ที่  -78.05%    3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง อยู่ที่  -65.55%             
4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อยู่ที่ -58.08%    5. วัสดุเภสัชกรรม อยู่ท่ี -54.83%  ตามลำดับ 

2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน - จัดซื้อครุภัณฑ์ 

ปีงบประมาณ  2564  โรงพยาบาลกะพ้อได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์จำแนกตาม           
รายหมวด  11  หมวด  มีผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด  เกินกว่าแผนที่ได้รับอนุมัติใน Planfin 2564 
เป็นจำนวนเงิน + 2 ,108,809.49  บาท  หรือเกินอยู่ที่ +52.57 % รายการที่เกินแยกเป็นเงินบำรุง   
จำนวนเงิน   + 1 ,079 ,608.15 บาท  และเงินงบค่าเสื่อม จำนวนเงิน + 1 ,029 ,201.34  บาท            
(งบค่าเสื่อม ปี 2563  จำนวนเงิน + 1,485,000 บาท  และปี 2564 จำนวน  -455,798.66 บาท) 
หมวดที่ต่ำกว่าแผนที่อนุมัติ ส่งผลให้ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  ได้แก่  1. อาคารสำนักงาน-
Interface (เงินบำรุง) อยู่ที่  -55.73   2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (เงินบำรุง) อยู่ที่ -28.74%  
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface (เงินบำรุง)  อยู่ที่ -3.29%   ตามลำดับ 

3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่าย (จัดจ้าง) 

ปี งบ ป ระมาณ   2 5 6 4   โร งพ ยาบ าลกะพ้ อ ได้ ด ำ เนิ น ก ารจั ด จ้ า งจ ำแน กตาม                    
รายหมวด 19 หมวด มีผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด ต่ำกว่าแผนที่ได้รับอนุมัติใน Planfin 2564    
เป็นจำนวนเงิน  - 429,103.53  บาท  ส่งผลให้ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปี 2564          
อยู่ที่  -8.10%  หมวดที่ต่ำกว่าแผนที่อนุมัติ  ได้แก่   1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์อ่ืน-งานบ้านงานครัว อยู่ที่ -100%    2. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อยู่ที่ -93.6%     
3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   อยู่ที่   -76.36%     4. ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่          
อยู่ที่ -36.17%   5. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)  อยู่ที่ -33.49%  ตามลำดับ 
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2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2564  

 2.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2.1.1 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนเพ่ิมมากขึ้น ทำให้เกิดความเสียเวลาในการจัดหาเอกสาร 

ประกอบแต่ละข้ันตอน  
 2.1.2 ต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากดำเนินการคลาดเคลื่อน    

ใน เงื่อนไขของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นสาระสำคัญ อาจทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
ในรายการนั้น ๆ  

 2.1.3 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการที่ต้องดำเนินการเป็นการเร่งด่วน ส่งผลให้เกิด 
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการดำเนินการได ้ 

 2.1.4 การเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อ ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า
เพราะต้องรอให้รายการที่เปลี่ยนแปลงได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ได้  

 2.1.5 บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
ที่ดเีกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด  
 2.2.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการขาดความพร้อมในการจัดซื้อ เช่น การกำหนดรายละเอียด 

คุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อให้ตรงตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานนั้นๆโดยตรง  
 2.2.2 เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเรื่องการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  ยังมีความ

คลาดเคลื่อนในเรื่องรายละเอียด และระเบียบวิธีปฏิบัติทำให้เกิดความผิดพลาด ภาระงานของผู้ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการมีมาก  การจัดทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ จึงทำได้ล่าช้า  

2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
2.3.1 ทางกลุ่มงานพัสดุ ได้ทำการสืบราคาพัสดุในแต่ละรายการจากผู้จำหน่ายเพ่ือกำหนดเป็น 

ราคากลาง และสำรวจราคาจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง   
2.3.2 คณะกรรมการพิจารณาฯ ตรวจสอบราคาของผู้เสนอราคาและมีการต่อรองราคากับทาง

ผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม  
2.4 แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ 

จัดจ้างในปีงบประมาณ 2565  
2.4.1 หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำแผน/ขอจัดสรรงบประมาณ ควรตรวจสอบงบประมาณที่ 

หน่วยงานขอว่ามีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สถานที่ที่ ใช้ก่อสร้างได้รับการอนุญาตแล้ว
หรือไม่  วงเงินงบประมาณที่ขอให้มีความสอดคล้องกับรายการ เพ่ือประกอบโครงการที่ขอใช้งบประมาณ
ครบถ้วนหรือไม่ก่อน หากมีไม่ครบถ้วนไม่ควรจัดสรรงบประมาณให้ โดยให้ทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานทราบ  

2.4.2 หน่วยงานที่ ได้รับการจัดสรรแล้ว ไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (TOR) ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง  

2.4.3 เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน ควรเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมสำหรับ  
การดำเนินการเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ  

2.4.4 เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน ควรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น และสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ          
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 



 


