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ค าน า 
   

  โรงพยาบาลกะพ้อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (รอบเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จากข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ค้นหาส่วน
ขาด อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลกะพ้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาและสามารถน าไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
 
        กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                   โรงพยาบาลกะพ้อ 
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บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
  ดัชนีความโปร่งใสที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผลข้อมูลต่างๆ รวมถึง
ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล 
โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการด าเนินงาน
ด้านอื่นๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนดรวม
ไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานต่างๆ 
ของหน่วยงานตั้งแต่การมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ร่วมจัดท าแผน ร่วมด าเนินงาน และการมีส่วนในการ
ตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความ
โปร่งใสได ้
  การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานภาครัฐ และ
ต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหา
ทุจริตการให้และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการ
ป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ สถานที่ท าการของส่วนราชการและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ เรื่อง
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐมีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุเพ่ือให้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดความ
เสียหายที่อาจเกิดจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอนนอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความโปร่งใส หน่วยงานจะต้องก าหนดวิธี หรือกระบวนการในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้ งนี้  เ พ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามนัยมาตรา 126 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561 
  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท า
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาในภาพรวมว่า
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัด
งบประมาณมากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นวิธีใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีเป็น
จ านวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยง หรือข้อจ ากัดอย่างไร รวมทั้งจะต้องมีการจัดท าข้อเสนอเพ่ือน าไป
ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
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วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้างและแสดงเจตจ านงทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดีท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชาชน 
 
นิยามศัพท์ 
  การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน (หรือที่ก าหนดในกระทรวง) 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และประกาศ
เผยแพร่ในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และ
ให้ปิดกระกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ส่วนภูมิภาค เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ในเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดกระกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
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รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โรงพยาบาลกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี 

  โรงพยาบาลกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี  ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ทุกแหล่งงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้อง
กับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ค้นหาส่วนขาด อุปสรรคและแนว
ทางการพัฒนาแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง เล่มนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
คือ 1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 3) การวิเคราะห์ความสามารถใน
การประหยัดงบประมาณ 3) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะ
น าไปสู่ การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ 2564  
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ล ำดับที่ รำยกำร
 แผนกำรจัดซ้ือปี 

2563

 มูลค่ำกำรจัดซ้ือปี 

2563
 เพ่ิม/ลด

 คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์

แผนจัดซ้ือยำ เวชภัณฑ์ วัสดุกำรแพทย์ วัสดุ

วิทยำศำสตร์กำรแพทย์

1 ยา  (รวมสนับสนุน รพ.สต.) 4,635,032.51      4,557,881.78         77,150.73-        1.66-           

2 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.) 204,716.00        162,842.00            41,874.00-        20.45-         

3 วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.) 2,117,059.46      1,685,227.94         431,831.52-       20.40-         

4 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.) 642,209.25        611,712.67            30,496.58-        4.75-           

5 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  (รวมสนับสนุน รพ.สต.) 3,298,635.00      2,804,075.00         494,560.00-       14.99-         

รวม 10,897,652.22    9,821,739.39         1,075,912.83-    9.87-           

แผนจัดซ้ือวัสดุอ่ืน

6 วัสดุส านักงาน 560,693.89 606,032.90            45,339.01        8.09           

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 99,780.00 31,708.00             68,072.00-        68.22-         

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 525,755.65 430,649.06            95,106.59-        18.09-         

9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 228,695.00 112,871.85            115,823.15-       50.65-         

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                  -                      -                 

11 วัสดุคอมพิวเตอร์ 500,292.00 765,630.00            265,338.00       53.04         

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 529,518.00 541,750.00            12,232.00        2.31           

13 วัสดุบริโภค 0.00 -                      -                 

14 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 74,850.00 126,100.00            51,250.00        68.47         

15 วัสดุก่อสร้าง 194,697.30 211,197.30            16,500.00        8.47           

16 วัสดุอื่น 25,655.00 43,389.68             17,734.68        69.13         
รวม 2,739,936.84      2,869,328.79         129,391.95       4.72           

รวมทั้งหมด 13,637,589.06    12,691,068.18        946,520.88-       6.94-           
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ล ำดับที่ รำยกำร
 แผนกำรจัดซ้ือปี 

2563

 มูลค่ำกำรจัดซ้ือปี

 2563
 เพ่ิม/ลด

 คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์

แผนจัดซ้ือครุภัณฑ์

1 อาคารส านักงาน-Interface (เงินบ ารุง) 3,903,290.31      25,000.00          3,878,290.31-    99.36-           

อาคารส านักงาน-Interface (งบค่าเส่ือม) 800,287.44         800,287.44-      100.00-          

2 อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface (เงินบ ารุง) 328,800.00         -                   328,800.00-      100.00-          

อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface  (งบค่าเส่ือม) 1,625,000.00      1,625,000.00-    100.00-          

3 ส่ิงปลูกสร้าง-Interface (เงินบ ารุง) 12,000.00          12,000.00          -                 -              

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน-Interface (เงินบ ารุง) 566,010.00         715,210.00        149,200.00      26.36           

5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (เงินบ ารุง) 75,544.00          107,544.00        32,000.00        42.36           

6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (เงินบ ารุง) 69,900.00          69,900.00          -                 -              

7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินบ ารุง) 120,000.00         115,000.00        5,000.00-          4.17-             

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (งบค่าเส่ือม) 1,110,000.00      390,000.00        720,000.00-      64.86-           

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินบริจาค) 961,400.00         961,100.00        300.00-            0.03-             

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินงบประมาณ) -                   265,000.00        265,000.00      

8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (เงินบ ารุง) 200,117.00         200,117.00        -                 -              

9 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (เงินบ ารุง) 149,110.00         15,750.00          133,360.00-      89.44-           

10 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 134,658.00         433,455.00        298,797.00      221.89          

รวม 10,056,116.75     3,310,076.00      6,746,040.75-    67.08-           

1 ค่าจ้างเหมาบุคลากร (เงินบ ารุง) 1,575,359.00      1,542,584.00      32,775.00-        2.08-             

2 ค่าซ่อมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (เงินบ ารุง) 156,638.44         144,000.00        12,638.44-        8.07-             

3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน (เงินบ ารุง) 278,450.00         43,730.00          234,720.00-      84.30-           

4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เงินบ ารุง) 304,338.83         253,003.21        51,335.62-        16.87-           

5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เงินบ ารุง) 286,860.00         231,000.00        55,860.00-        19.47-           

6 ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เงินบ ารุง) 114,070.00         87,615.00          26,455.00-        23.19-           

7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เงินบ ารุง) 209,825.00         211,677.00        1,852.00          0.88             

8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เงินบ ารุง) 99,780.00          16,900.00          82,880.00-        83.06-           

9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น-งานบ้านงานครัว (เงินบ ารุง) 65,500.00          65,500.00-        100.00-          

10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (เงินบ ารุง) 57,450.00          51,730.00          5,720.00-          9.96-             

11 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ (เงินบ ารุง) 73,700.00          3,100.00            70,600.00-        95.79-           

12 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก (เงินบ ารุง) 142,980.00         106,800.00        36,180.00-        25.30-           

13 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ (เงินบ ารุง) 40,494.00          65,607.00          25,113.00        62.02           

ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ (เงินงบประมาณ) -                   35,674.00          35,674.00        

14 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (เงินบ ารุง) 244,570.00         354,505.00        109,935.00      44.95           

15 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (เงินบ ารุง) 35,200.00          17,600.00          17,600.00-        50.00-           

16 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ - lab ฟันปลอม (เงินบ ารุง) 173,021.51         124,091.64        48,929.87-        28.28-           

17 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ - lab (เงินบ ารุง) 596,469.13         650,553.13        54,084.00        9.07             

18 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (เงินบ ารุง) 425,168.00         376,834.00        48,334.00-        11.37-           

19 ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น-ค่าเช่า (เงินบ ารุง) 36,000.00          36,000.00          -                 -              

รวม 4,915,873.91     4,353,003.98     562,869.93-     11.45-          
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1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน - จัดซื้อวัสดุ 
      ปีงบประมาณ 2563   โรงพยาบาลกะพ้อ   ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุจ าแนกตามรายหมวด 
16 หมวด มีผลการด าเนินงานในภาพรวมทั้งหมด ต่ ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติใน  Planfin 2563  เป็นจ านวนเงิน 
- 946,520.88 บาท  ส่งผลให้ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปี 2563 อยู่ที่  -6.94%  หมวดที่
ต่ ากว่าแผนที่อนุมัติ  5  อันดับแรกได้แก่  1.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง อยู่ที่ -68.22%   2.วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ อยู่ที่ -50.65%    3. วัสดุเภสัชกรรม     อยู่ที่ -20.45%   4. วัสดุการแพทย์ทั่วไป อยู่ที่  -20.40%   
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อยู่ที่  -18.09%  ตามล าดับ 

2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน - จัดซื้อครุภัณฑ์ 
      ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลกะพ้อได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์จ าแนกตามรายหมวด 
10 หมวด มีผลการด าเนินงานในภาพรวมทั้งหมด ต่ ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติใน  Planfin 2563 เป็นจ านวน
เงิน -6,746,040.75 บาท ส่งผลให้ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปี 2563  อยู่ที่ -67.08%  
หมวดที่ต่ ากว่าแผนที่อนุมัติ  ได้แก่  1. อาคารเพื่อประโยชน์ อ่ืน-Interface (เงินบ ารุง) อยู่ที่ -100%    
2. อาคารส านักงาน-Interface (เงินบ ารุง)   อยู่ที่  -99.36%   3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface  
(เงินบ ารุง) อยู่ที่ -89.44%  4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินบ ารุง) อยู่ที่ -4.17%  
ตามล าดับ 

3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน - ค่าใช้จ่าย (จัดจ้าง) 
      ปีงบประมาณ 2563  โรงพยาบาลกะพ้อ  ได้ด าเนินการจัดจ้างจ าแนกตามรายหมวด 19 
หมวด  มีผลการด าเนินงานในภาพรวมทั้งหมด ต่ ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติใน  Planfin 2563 เป็นจ านวนเงิน 
-562,869.93 บาท ส่งผลให้ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปี 2563 อยู่ที่ -11.45%  หมวดที่
ต่ ากว่าแผนที่อนุมัติ ได้แก่  1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืน-งานบ้านงานครัว (เงินบ ารุง) อยู่ที่ -100%   2. ค่าจ้าง
เหมาบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (เงินบ ารุง) อยู่ที่ -95.79%   3. ค่าซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน (เงินบ ารุง) อยู่ที่ 
-84.30%   4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เงินบ ารุง) อยู่ที่ -83.06%   5.ค่าจ้างเหมาบริการทาง
การแพทย์ (เงินบ ารุง) อยู่ที่ -50%   ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 ร้อยละของจ านวนรายการ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563  
จ าแนกวิธีการจัดซื้อจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2563 (โครงการ) 

ร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 
2. วิธีคัดเลือก 3 0.25 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 1,211 99.75 

รวม 1,214 100.00 

ตารางที่ 2 ร้อยละของงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563  
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2563 (บาท) 

ร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 
2. วิธีคัดเลือก 6,632,377.75 28.96 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 16,270,735.57 71.04 
รวม 22,903,113.32 100.00 
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2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
          2.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
      2.1.1 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดความเสียเวลาในการจัดหาเอกสาร
ประกอบแต่ละข้ันตอน 
      2.1.2 ต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากด าเนินการคลาดเคลื่อนใน
เงื่อนไข ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นสาระส าคัญ อาจท าให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่   
ในรายการนั้น ๆ 
      2.1.3 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการที่ต้องด าเนินการเป็นการเร่งด่วน ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการด าเนินการได ้
      2.1.4 การเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อ ซึ่งท าให้ส่งผลกระทบต่อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้าเพราะ
ต้องรอให้รายการที่เปลี่ยนแปลงได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง ได้ 
      2.1.5 บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ดี
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
       2.2.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการ ขาดความพร้อมในการจัดซื้อ เช่น การก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อ ให้ตรงตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง 
       2.2.2 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยังมีความคลาดเคลื่อน
ในเรื่องรายละเอียด และระเบียบวิธีปฏิบัติท าให้เกิดความผิดพลาด  ภาระงานของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมี
มาก การจัดท าราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ จึงท าได้ล่าช้า 

2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 2.3.1 ทางกลุ่มงานพัสดุ ได้ท าการสืบราคาพัสดุในแต่ละรายการจากผู้จ าหน่ายเพ่ือก าหนดเป็น

ราคากลาง และส ารวจราคาจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  
      2.3.2 คณะกรรมการพิจารณา ฯ ตรวจสอบราคาของผู้เสนอราคาและมีการต่อรองราคากับทาง
ผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม 
          2.4 แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  
      2.4.1 หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน/ขอจัดสรรงบประมาณ ควรตรวจสอบงบประมาณที่
หน่วยงานขอว่ามีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สถานที่ที่ใช้ก่อสร้างได้รับการอนุญาตแล้วหรือไม่ 
วงเงินงบประมาณที่ขอให้มีความสอดคล้องกับรายการ เพ่ือประกอบโครงการที่ขอใช้งบประมาณครบถ้วน
หรือไม่ก่อนหากมีไม่ครบถ้วน  ไม่ควรจัดสรรงบประมาณให้ โดยให้ท าหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานทราบ 
      2.4.2 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(TOR) ซึง่จะท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 
      2.4.3 เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน ควรเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมส าหรับการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ 
      2.4.4 เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน  ควรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 


