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โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขท่ี 60/2 หมู่ท่ี 4 
ต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 
โทรศัพท์ 0 3269 9025 ต่อ 102  โทรสาร 0 3269 9506 

 
 



 
ค าน า 

 
       โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา

พัสดุ ตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้มีการน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและน าข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

 พฤศจิกายน 2564 
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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงาน โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
        โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบค่าบริการทางการแพทย์        
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และท่ีดินสิ่งก่อสร้างฯ (ค่าเสื่อม) ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยงานพัสดุ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางสะพานน้อย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็น
ข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 
        โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 
  ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ 2564 (โครงการ) 
ร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2 73.33 
2. วิธีคัดเลือก - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง  26.67 
   

รวม 15 100 
   

 ในปีงบประมาณ 2564  โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจ านวนสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 66.67 รองลงมาคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
   

  ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ 2564 (โครงการ) 
ร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1,827,500.00 90.85   
2. วิธีคัดเลือก   
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 184,000.00 9.15 
   

รวม 2,011,500.00 100 
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ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 
2,011,500.00 บาท จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่จ านวนสูงสุดคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
จ านวนเงิน 1,827,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.85 รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 
184,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.15 
 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     จากการด าเนินการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง (ค่าเสื่อม) พบว่า การจัดซื้อมีความล่าช้า เป็นการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวน (วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเป็นการรวมครุภัณฑ์หลายรายการมาจัดซื้อร่วมกัน คณะกรรมการต้องก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หลายรายการพร้อมกันท าให้ต้องใช้ ระยะเวลานานในการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความช านาญในการด าเนินการตาม
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลา 
ที่ก าหนด  
 3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อ
จัดจ้างของปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
     จากการที่ซื้อครุภัณฑ์หลายๆ รายการร่วมกันท าให้ต้องใช้เวลานานในการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะฯ  ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า จึงท าให้ได้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ส าหรับงาน
บริการผู้ป่วยล่าช้า ไม่เปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
     ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบ
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างฯ (ค่าเสื่อม) รวมทั้งสิ้น
จ านวน 15 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 โครงการคิดเป็นร้อยละ 100 วงเงิน
ได้รับจัดสรร 2,008,146.18 บาท (สองล้านแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสิบแปดสตางค์) และสมทบด้วย
เงินบ ารุงโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 3,353.82 บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบ
สามบาทแปดสิบสตางค์) ประหยัดงบประมาณ 16,670.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.83 (0.83%) 
 5. แนวทางปรับปรุงประสิทธ์ภาพของการจัดการพัสดุ 
     โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
     โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ควรมีการเตรียมความพร้อมในกระบวนการควบคุม ก ากับ และ
ก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
        โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดท ารายงานผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ทุกวิธีการ 
ที่ด าเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางสะพานน้อย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการ             
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวน
งบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง     
ในปีงบประมาณต่อไป 
        โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 
                    ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564  

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ 2564 (โครงการ) 
ร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 
2. วิธีคัดเลือก - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 1,793 100 
   

รวม 1,793 100 
   

จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 1,793 โครงการ  
แบ่งเป็นดังนี้ 
1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา  จ านวน  460 โครงการ 

        1.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  460 โครงการ 
2. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป   จ านวน  429 โครงการ 

        2.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  429 โครงการ 
3. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม  จ านวน    51 โครงการ 

       3.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน    51 โครงการ 
4. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน    91 โครงการ 

       4.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน    91 โครงการ 
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5. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์และมิใช่ยา จ านวน    253 โครงการ 
        5.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน    253 โครงการ 

6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์   จ านวน     59 โครงการ 
       6.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน     59 โครงการ 

7. โครงการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ  จ านวน      90 โครงการ 
        7.1 จัดซื้อจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ  จ านวน      90 โครงการ 

8. โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ  จ านวน    160  โครงการ 
        8.1 จัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ   จ านวน    160 โครงการ 

9. โครงการจัดซื้อจัดจ้างค่าสาธารณูปโภค  จ านวน     24  โครงการ 
        9.1 จัดซื้อจัดจ้างค่าสาธารณูปโภค  จ านวน     24  โครงการ 

10. โครงการจัดซื้อจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน     24  โครงการ 
        10.1 จัดซื้อจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน     24  โครงการ   

   

  ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ 2564 (โครงการ) 
ร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 
2. วิธีคัดเลือก - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 27,752,947.49 100 
   

รวม 27,752,947.49 100 
 จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 27,752,947.49 บาท 
แบ่งเป็นดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 7,655,718.20 บาท 
        1.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน 7,655,718.20 บาท 

2. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป   จ านวน  3,518,727.78 บาท 
        2.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  3,518,727.78 บาท 

3. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม  จ านวน    742,440.00  บาท 
        3.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน    742,440.00  บาท 

4. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน  2,200,000.00 บาท 
        4.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  2,200,000.00 บาท 

5. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์และมิใช่ยา จ านวน  2,492,905.63 บาท 
        5.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  2,492,905.63 บาท 
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6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์   จ านวน   1,437,337.91 บาท 
        6.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน   1,437,337.91 บาท 

7. โครงการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ  จ านวน     926,410.15  บาท 
        7.1 จัดซื้อจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ  จ านวน     926,410.15  บาท 

8. โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ  จ านวน    3,589,888.76 บาท 
        8.1 จัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ   จ านวน    3,589,888.76 บาท 

9. โครงการจัดซื้อจัดจ้างค่าสาธารณูปโภค  จ านวน    1,842,256.13 บาท 
        9.1 จัดซื้อจัดจ้างค่าสาธารณูปโภค  จ านวน    1,842,256.13 บาท 

10. โครงการจัดซื้อจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน    3,386,257.92 บาท 
       10.1 จัดซื้อจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน    3,386,257.92 บาท 
                    (จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกซเรย์) 
 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหมวดรายการ
เป็นไปตามแผนค่าใช้จ่ายที่ได้จัดท าไว้ตาม Planfin ปีงบประมาณ 2564  แต่มีความล่าช้าในบางโครงการ    
ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท าให้ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ และไม่ทันกับความต้องการ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
 3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อ
จัดจ้างของปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
     จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์, งานจ้างเหมาบริการและปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ยังขาดผู้มีความรู้ความช านาญในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และ
รายละเอียดแบบรูปรายการ (TOR) ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ ท าให้การ
จัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า หน่วยบริการไม่พึงพอใจและไม่ทันกับความต้องการใช้ในงานบริการผู้ป่วย  
 4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
     ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามราย
หมวด 10 หมวด ผู้บริหารได้ดูความจ าเป็นและความส าคัญในการใช้และการให้บริการเป็นรายการเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการที่มีความจ าเป็นและทดแทนได้ รายการที่ยังสามารถใช้งานได้ จะไม่
อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือประหยัดงบประมาณ และเร่งรัดให้มีการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
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 5. แนวทางปรับปรุงประสิทธ์ภาพของการจัดการพัสดุ 
     โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
     จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุม และควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิผลสูงสุด และมีกระบวนการควบคุม ก ากับ 
และก าหนดระยะเวลาและข้ันตอนการด าเนินงานให้ชัดเจนเพ่ือความรวดเร็วต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

ลายมือชื่อ............................................ผู้จัดท า      ลายมือชื่อ............................................ผู้ ตรวจสอบ 
              (นางสาวธนัชสกรณ์  กัญญาเวช)            (นางสาวนันทนา  ก าบัง) 
                            เจ้าหน้าที่                                   หัวหน้าเจ้าเหน้าที่ 
 
 

ลายมือชื่อ.....................................................ผู้บริหาร 
     (นายสมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์) 

          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
 


