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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 

 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) เป็นไปตามกรอบค ารับรองและ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจั ดจ้าง 
วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท าข้อเสนอแนะแนวทาง 
การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการน าข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
 
 

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

 ผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 หน้า 

ค าน า  

สารบัญ  

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 2 

3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 3 

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 4 

5. แนวทางปรับปรุงประสิทธ์ภาพของการจัดการพัสดุ 5 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1 
 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
        โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแหล่งงบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาล        
บางสะพานน้อย ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างฯ (ค่าเสื่อม) ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางสะพานน้อย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้
ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผน
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 
        โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงปัญหา
อุปสรรค ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
              โรงพยาบาลบางสะพานน้อย มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1,770 โครงการ  
เป็นจ านวนเงิน แยกตามงบประมาณดังนี้ 
     - งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จ านวน  12  โครงการ  เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 2,029,135.91 บาท (สองล้านสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) 
     - งบเงินบ ารุงโรงพยาบาลบางสะพานน้อย จ านวน 1,758 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น          
28,833,071.72 บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) 
     ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1  
      ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ 2565 (โครงการ) 
ร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2)        
    วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์               
    (e-bidding)   

3 0.17 

2. วิธีคัดเลือก - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 1,755 99.83 
   

รวม 1,758 100 
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รอ้ยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากตารางข้างต้น โรงพยาบาลบางสะพานน้อย มีจ านวนโครงการที่จัดซื้อทั้งสิ้น 1,758 โครงการ พบว่า วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดตามล าดับต่อไปนี้ 
      1. วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  1,755  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.83  ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 
      2. วิธีประการเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
จ านวน 3  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.17  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ทั้งหมด 1,758 โครงการ  
แบ่งเป็นดังนี้ 
1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา  จ านวน  667 โครงการ 

        1.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  667 โครงการ 
2. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป   จ านวน  418 โครงการ 

        2.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  418 โครงการ 
3. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม  จ านวน    66 โครงการ 

       3.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน    66 โครงการ 
4. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน   126 โครงการ 

       4.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน   126 โครงการ 
5. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์และมิใช่ยา จ านวน   231 โครงการ 

        5.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน   231 โครงการ 
6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์   จ านวน     50 โครงการ 

       6.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน     50 โครงการ 
7. โครงการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ  จ านวน    103 โครงการ 

        7.1 จัดซื้อจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ  จ านวน    103 โครงการ 
8. โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ  จ านวน     97  โครงการ 

        8.1 จัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ   จ านวน     97  โครงการ 
   

   ตารางท่ี 2  
          แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ  (บาท) ร้อยละ 
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2)        
    วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์               
    (e-bidding)   

3,823,000.00 12.11 

2. วิธีคัดเลือก - - 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 27,752,947.49 87.89 
   

รวม 31,575,947.49 100.00 
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 จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ทั้งหมด 27,752,947.49 บาท 
แบ่งเป็นดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 7,975,103.40 บาท 
        1.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน 7,975,103.40 บาท 

2. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป   จ านวน 4,299,220.13 บาท 
        2.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน 4,299,220.13 บาท 

3. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม  จ านวน    732,601.33  บาท 
        3.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน    732,601.33  บาท 

4. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน  3,778,378.37 บาท 
        4.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  3,778,378.37 บาท 

5. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์และมิใช่ยา จ านวน  3,079,660.24 บาท 
        5.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  3,079,660.24 บาท 

6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์   จ านวน  4,447,592.13 บาท 
        6.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  4,447,592.13 บาท 

7. โครงการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ  จ านวน  1,065,061.30 บาท 
        7.1 จัดซื้อจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ  จ านวน  1,065,061.30 บาท 

8. โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ  จ านวน  3,455,454.82 บาท 
        8.1 จัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ   จ านวน  3,455,454.82 บาท 

 

 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     2.1 งานพัสดุเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความช านาญ เชี่ยวชาญ และเน้นความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานต้องใฝ่หาความรู้ ศึกษา
ขั้นตอนปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
    2.2 กฎหมาย ระเบียบพัสดุฯ และค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องถือปฏิบัติหลายฉบับ
และมีการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมอยู่เสมอ ท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และมีกฎหมาย ระเบียบพัสดุฯ 
และค าสั่ง บางข้อเข้าใจยากต้องใช้การตีความ ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความล่าช้า     
    2.3 ระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณบางโครงการ ที่มีความเร่งด่วนกระชั้นชิด 
ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน 
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 3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัด
จ้างของปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
     จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์, งานจ้างเหมาบริการและปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ยังขาดผู้มีความรู้ความช านาญในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และ
รายละเอียดแบบรูปรายการ (TOR) ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ ท าให้การจัดซื้อ
จัดจ้างมีความล่าช้า หน่วยบริการไม่พึงพอใจและไม่ทันกับความต้องการใช้ในงานบริการผู้ป่วย  
 4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
     ในปีงบประมาณ 2565  โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ทั้งหมด 1,758  โครงการ  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เสร็จสิ้นโดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ 
เป็นจ านวน 377,000 บาท  (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 8.98 ของวิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง  และร้อยละ 1.18  ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
 

ตาราง ๓ สรุปผลความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณที่ได้รับ  

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
งบประมาณที่

ประหยัดได้  (บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป (2) วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์               
(e-bidding)   

 

4,200,000.00 

 

3,823,000.00 

 

377,000 

 

8.98 

 

2. วิธีคัดเลือก - - - - 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 27,752,947.49   27,752,947.49 - - 

รวม 31,952,947.49 31,575,947.49 377,000 1.18 
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 5. แนวทางปรับปรุงประสิทธ์ภาพของการจัดการพัสดุ 
     โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
     จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุม และควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิผลสูงสุด และมีกระบวนการควบคุม ก ากับ 
และก าหนดระยะเวลาและข้ันตอนการด าเนินงานให้ชัดเจนเพ่ือความรวดเร็วต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

    (นางสาวธนัชสกรณ์  กัญญาเวช)                (นางสาวนันทนา  ก าบัง) 
                           เจ้าหนา้ที่                                  หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
 
 
                                                                         (นายสมพงษ ์ พัฒนกิจไพโรจน์) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
 


