
 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงพยาบาลสวางอารมณ  อําเภอสวางอารมณ  จังหวัดอุทัยธานี 61150  

ที ่ อน 0๐๓๒.๓.๔.๓๐๕/พิเศษ   วันที่       30  พฤศจิกายน  2564  

เร่ือง รายงานสรุปผลและการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 

ตามท่ีกลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เพ่ือเปนการกํากับ ติดตาม การจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลสวางอารมณ นั้น 

กลุมงานบริหารท่ัวไปขอเรียนวา เนื่องจากบัดนี้ไดสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2564 แลว จึงได

จัดทํารายงานสรุปและวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การควบคุมกํากับ และเปนแนวทางในการพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลสวางอารมณ ตาม

รายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด 

1. รับทราบผลการรายงานสรุปและวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

2. อนุญาตใหนําประกาศดังกลาว ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 
 

 

 

(นางสุมาลย  โชติชวง) 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 

               ทราบ/อนุญาต 

 

 

          (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 

นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 

 



 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

โรงพยาบาลสวางอารมณ จังหวดัอุทัยธาน ี

 

 
ชื่อหนวยงาน/กลุมงาน โรงพยาบาลสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี                           

วัน/เดือน/ป  30  พฤศจิกายน 2564        

หัวขอ MOIT3_ 2_หนวยงานมีรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                  

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)        

 - บันทึกขอความเสนอรายงานผูบริหารรับทราบ และสั่งการใหนํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือ
จัดจางและการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน            .          
 - รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564                
             

             

URL ท่ีนําข้ึนเผยแพร                                                                                
หมายเหตุ........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

 
                  ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
 (นางสุมาลย  โชติชวง) (นายปริญญา พวงศรีทอง) 
 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 
      วันท่ี   30 พฤศจิกายน 2564                 วันท่ี   30 พฤศจิกายน 2564                
               

ผูรับผิดชอบนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
 
 

(นางสาวอมรรัตน หงสยิ้ม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

                                              วันท่ี  30 พฤศจกิายน  2564    
 

 



 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 
 

 ดวยโรงพยาบาลสวางอารมณ ตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงเปนการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน มีการประเมินใน 9 ตัวชี้วัด คือ 

1. ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล 

2. ตัวชี้วัดการจัดซ้ือจัดจางการจัดหาพัสดุ 

3. ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4. ตัวชี้วัดการสงเสริมความโปรงใส 

5. ตัวชี้วัดการรับสินบน 

6. ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของทางราชการ 

7. ตัวชี้วัดการดําเนินงานเพ่ือปองกันการทุจริต 

8. ตัวชี้วัดการปองกันผลประโยชนทับซอน 

9. ตัวชี้วัดการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

รวม 24 EB โดยใชแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Integrit and Trasparency 

Assessment : EBIT) ของกระทรวงสาธารณสุขตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ((Integrity and Transparency Assessment : ITA) กลุมงานบริหารท่ัวไปจึงไดจัดทําสรุป 

และวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใชเปนแนวทางในการควบคุม กํากับ 

และพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลสวางอารมณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตอไป 

 

 

        กลุมงานบริหารท่ัวไป 

      โรงพยาบาลสวางอารมณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
 

รอยละของวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 1 

รอยละประเภทการจัดซ้ือจัดจาง 2 

ประเภทงบประมาณ 3 

การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ     4
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รายงานสรุปและวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางโรงพยาบาลสวางอารมณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 โรงพยาบาลสวางอารมณ ไดจัดทํารายงานสรุปและวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เพ่ือแสดงใหเห็นวามีผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางเปนอยางไร และ

เพ่ือใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ((Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ท่ีกําหนดใหสวนราชการมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบป

ท่ีผานมา และนําผลมาวิเคราะหปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป 

 

ตารางแสดงรอยละและการใช เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) 

จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

วงเงิน 
(บาท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-bidding 

21,070,797.55 21,070,797.55 ไมมี 
 

 

 
 จากตารางจะเห็นไดวา งบประมาณในภาพรวมท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลสวางอารมณ 

เปนจํานวนเงิน 21,070,797.55 บาท พบวาเปนปริมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพียงวิธี

เดียวเทานั้น คือ 21,070,797.55 บาท คิดเปนรอยละ 100 และไมมีการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี E-bidding 

100 

0 

รอยละของวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธี e-bidding 
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งบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลสวางอารมณ จําแนกตามประเภท ไดดังนี้ 

1. วัสดุอุปโภคบริโภค เปนเงิน    579,125.00 บาท รอยละ 2.75 

2. วัสดุคอมพิวเตอร เปนเงิน   262,610.00 บาท รอยละ 1.25 

3. วัสดุยานพาหนะ เปนเงิน     70,668.00 บาท รอยละ 0.34 

4. วัสดุสํานักงาน เปนเงิน   400,000.00 บาท รอยละ 1.90 

5. วัสดุงานบานงานครัว เปนเงิน   261,329.10 บาท รอยละ 1.26 

6. วัสดุไฟฟาและวิทยุ เปนเงิน   124,244.00 บาท รอยละ 0.59 

7. วัสดุเครื่องแตงกาย เปนเงิน     54,000.00 บาท รอยละ 0.26 

8. วัสดุกอสราง เปนเงิน     68,902.00 บาท รอยละ 0.33 

9. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนเงิน   447,351.50 บาท รอยละ 2.12 

10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร เปนเงิน     41,110.00 บาท รอยละ 0.20 

11. วัสดุอ่ืนๆ เปนเงิน     41,052.00 บาท รอยละ 0.19 

12. วัสดุการแพทยท่ัวไป/เวชภัณฑมิใชยา เปนเงิน     1,493,038.69 บาท รอยละ 7.09 

13. ยา เปนเงิน     7,092,415.65  บาท รอยละ 33.66 

14. วัสดุทางทันตกรรม เปนเงิน   453,326.41 บาท รอยละ 2.15 

15. วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เปนเงิน     3,986,766.20 บาท รอยละ 18.92 

16. ครุภัณฑ (งบประมาณ/คาเสื่อม) เปนเงิน 1,612,540.00 บาท รอยละ 7.65 

17. ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เปนเงิน   143,150.00 บาท รอยละ 0.68 

18. สิ่งกอสราง เปนเงิน   630,000.00 บาท รอยละ 2.99 

19. คาจางเหมาบริการ เปนเงิน     3,309,169.00 บาท รอยละ 15.71 
 

 

2.75% 

1.25% 

0.34% 1.90% 

1.24% 

0.59% 0.26% 

0.33% 

2.12% 

0.20% 

0.19% 

7.09% 

33.66% 

2.15% 

18.92% 

7.65% 

0.68% 

2.99% 15.71% 

รอยละประเภทการจัดซื้อจัดจาง 

วัสดุอุปโภคบริโภค 
วัสดุคอมพิวเตอร 
วัสดุยานพาหนะ 
วัสดุสํานักงาน 
วัสดุงานบานงานครัว 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
วัสดุเครื่องแตงกาย 
วัสดุกอสราง 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
วัสดุอ่ืนๆ 
วัสดุการแพทยท่ัวไป/เวชภัณฑมใิชยา 
ยา 
วัสดุทางทันตกรรม 
วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 
ครุภัณฑ 
ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 
สิ่งกอสราง 
คาจางเหมาบริการ 
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งบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลสวางอารมณ จําแนกตามประเภท ไดแก 

เงินบํารุง  จํานวน    21,070,797.55 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 
 

 

การวิเคราะหความเส่ียง ปญหา/อุปสรรค ขอจํากัด 

 1. การสงเอกสารเบิกจายจากหนวยงานพัสดุอ่ืน มีความลาชา ทําใหรายการหนี้สินไมถูกตอง และการ

ชําระเงินลาชา 

 2. .ในการจัดซ้ือยา บางครั้งไมไดของครบตามท่ีอนุมัติ ตองรอของ ทําใหตองใชระยะเวลาท่ียาวนานใน

การจัดซ้ือ และการเบิกจายเงินลาชา 

 3. การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง บางรายเปนงานท่ีตองกระทําเรงดวน สงผลใหเกิดความเสี่ยง เกิด

ขอผิดพลาดในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางได 

 4. การสืบราคากลางจากผูมีอาชีพใชเวลานาน เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการคนหา และคิดราคา 

เชน การจัดซ้ือครุภัณฑบางชนิด 

 5. งานจางกอสราง ไมมีบุคลากรท่ีมีความรูในเรื่องการจัดทําแบบแปลนกอสราง ตองขอความ

อนุเคราะหจากท่ีอ่ืนทําใหเกิดความลาชา 

 

 

 

 

100% 

ประเภทงบประมาณ 

เงินบํารุง 
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 จากตารางจะเห็นไดวาแผนเงินบํารุงในสวนท่ีตองจัดซ้ือจัดจางเปนประจําทุกปของโรงพยาบาลสวาง

อารมณในปงบประมาณ 2564 เปนเงิน21,070,797.55 บาท ผลการดําเนินงาน เปนเงิน 17,975,651.54 บาท 

ในภาพรวมต่ํากวาแผนท่ีไดจัดทําไว เปนเงิน 3,095,146.01 บาท คิดเปนรอยละ 14.69  

แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 1. จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง แผนเงินบํารุงปงบประมาณ 2565 ใหสอดคลองและเหมาะสม ตรงตาม

ความตองการ 

 2. ควบคุมการจัดซ้ือจัดจาง ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 3. จัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัดจางทุกเดือน และสรุปรายงานเสนอผูบริหารโรงพยาบาล ทุกๆ 3 

เดือน เพ่ือประเมินและปรับแผนใหเหมาะสมกับสถานการณ 
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การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

แผนเงินบํารุง ผลการดําเนินงาน 



 

 

 


