






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลท่าช้าง 

EB1  

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 



หน้า ก 

ค าน า 

 รายการการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ที่จัดท าข้ึนนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ของโรงพยาบาลท่าช้าง  เป็นไปตามระเบียบ  หลักเกณฑ์  
กฎหมาย และระเบียบรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนด  และเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ประกอบกับเพ่ือให้กลุ่มงาน/งานต่าง  ๆ  ของโรงพยาบาลท่าช้าง  
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  เหมาะสม  และ
ตรวจสอบได้  เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน  และเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล  ภายใต้
ข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA) 
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ผู้จัดท า 
งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลท่าช้าง 
  มีนาคม  2563 



 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

โรงพยาบาลท่าช้าง  อ าเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บรุี   

  โรงพยาบาลท่าช้าง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแหล่งงบประมาณ  (งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ทุกวิธีการที่ด าเนินการโดยส่วนงานพัสดุ  โรงพยาบาลท่าช้าง  เพ่ือให้เป็นไป
ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA)  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวน
รายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  2562  จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต  คอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป 
  โดยรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง  ฉบับนี้จะประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ปัญหาอุปสรรค  ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง  ในปีงบประมาณ  2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  รายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

1.   ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
        ในปีงบประมาณ  2562  โรงพยาบาลท่าช้างได้รับจัดสรรงบลงทุน  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เป็นจ านวนเงิน  3,431,500  บาท  (สามล้านสี่แสนสามหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ใช้เงินในการจัดซื้อครุภัณฑ์ท้ังสิ้น  3,393,300  บาท  (สามล้านสามแสนเก้าหมื่น
สามพันสามร้อยบาทถ้วน)  มีเงินเหลือจ่าย  38,200 บาท  (สามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างละการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อ ประจ าปีงบประมาณ  2562  รายละเอียดดังนี้ 
ล า 
ดับ 

รายการ วิธีจัดซื้อ งบที่ได้รับ
จัดสรร 

ราคาที่จัดซื้อ
ได ้

สามารถ 
ประหยัด

ได ้

ด าเนิน 
การเสร็จ 
(ร้อยละ) 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่
น้อยกว่า 300 กิโลวัตต ์

e-bidding 1,700,000 1,673,300 26,700 100  

2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 
90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 

e-bidding 729,000 722,500 6,500 100  

3 เครื่องเอ็กซเรย์ฟันในช่องปาก
พร้อมเครื่องอ่านและแปลง
สัญญาณภาพ 

e-bidding 500,000 495,000 5,000 100  

4 รั้วคอนกรีตบล็อกรอบบ่อบ าบัด
น้ าเสีย 

คัดเลือก 502,500 502,500 - 100 ส่งมอบ
พื้นที่
ล่าช้า 

รวม 3,431,500 3,393,300 38,200 100  
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2.   เงินที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
          ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562  จากตารางดังกล่าวข้างต้น  โรงพยาบาลท่าช้างมีจ านวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น   
4  โครงการ  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  จ านวน  3  โครงการ  คิดเป็น  
75  %  ของจ านวนโครงการ  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  จ านวน  1  โครงการ  คิดเป็น  25 %   
ของจ านวนโครงการ 

ตารางท่ี  1  แสดงร้อยละของจ านวนโครงการ  จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ       
      พ.ศ. 2562 
 
จ านวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

วิธีคัดเลือก 

4  โครงการ 3  โครงการ 1  โครงการ 
100 % 75 % 25 % 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการ 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2562 

 

 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

วิธีคดัเลือก 

25 % 

75 % 
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  3.  งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
       ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562  จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าช้าง  
มีจ านวน  3,431,500  บาท  (สามล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วนป  พบว่าจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  จ านวน  2,929,000  บาท  (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน)  คิดเป็น  85.36 %  ของจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  และจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
คัดเลือก  จ านวน  502,500  บาท  (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)  คิดเป็น  14.64  บาท  ของจ านวนเงิน
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
ตารางที่  2  แสดงร้อยละของจ านวนเงินงบประมาณ  จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ   
               พ.ศ. 2562 
 

จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดสรร  ปีงบประมาณ 2562 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 
วิธีคัดเลือก 

3,431,500  บาท 2,929,000  บาท 502,500  บาท  
100 % 85.36 % 14.64 % 

 
 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนเงนิงบประมาณ  จ าแนกตาม
วิธีการจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

วิธีคดัเลือก 

14.64 % 

85.36 % 
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  4.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
       จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของโรงพยาบาล
ท่าช้าง  สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 4.1  ความเสี่ยงต่อการได้ผู้ขายที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
 4.2  ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามระเบียบ  พบว่าระดับโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องตามระเบียบยังคงมีอยู่  เนื่องจากมีข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแลการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เป็นระเบียบใหม่  เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความ
เชี่ยวชาญ  อาจท าให้เกิดการผิดพลาดและล่าช้าได้  
 4.3  ความเสี่ยงเก่ียวกับหน่วยงานที่ต้องการพัสดุ  ไม่มีความรู้ในการก าหนดสเปค/
คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือผลส าเร็จของงานหรือตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่
ชัดเจน  หรือสินค้าคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์    

 5.  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
  ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง  4  โครงการ  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เสร็จสิ้น 100 %  สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน  38,200  บาท  (สามหมื่นแปดพันสองร้อย 
บาทถ้วน) 

 6.   วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
  6.1  ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน  กระชั้นชิด   
อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 
  6.2  เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความช านาญเนื่องจาก  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เป็นระเบียบใหม่  เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ  และประกอบกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้รับมอบหมายงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน  ท าให้มีเวลาในการศึกษาระเบียบน้อย  
ท าให้ขาดความช านาญ 
  6.3  งานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกรอบบ่อบ าบัดน้ าเสีย  ส่งพื้นที่ล่าช้าเนื่องจากมี
ต้นไม้อยู่รอบบริเวณรั้วและแนวรั้วที่จะสร้าง  ต้องตัดโค่นต้นไม้ท าให้เกิดความล่าช้า เพราะต้องท าหนังสือแจ้ง
ผู้ปกครองท้องที่และส านักงานธนารักษ์ในการขออนุมัติตัดโค่นต้นไม้ 

 

 

 

 

 





วงเงิน
งบประมาณ  (บาท)

2102  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2100200091  ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า                     300  กิโลวัตต์

61097571117 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)

1,700,000.00   1,673,300.00   26,700.00        

2100200091  ประกวดราคาซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน     
                     ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน                    2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ

61097377047 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)

729,000.00      722,500.00      6,500.00          

2100200091  ซ้ือเคร่ืองเอ็กซเรย์ฟันในช่องปากพร้อมเคร่ืองอ่าน
และ                      แปลงสัญญาณภาพ

61097635658 วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00      495,000.00      5,000.00          

2100200091 จ้างก่อสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อกรอบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 61107094298 วิธีคัดเลือก 502,500.00      502,500.00      -                   

3,431,500.00  3,393,300.00   38,200.00        รวมทัง้สิ้น

รายงานสถานะก่อหน้ีรายจ่ายงบลงทุน  ปีงบประมาณ  2562
ขอ้มลู  ณ  วันที ่28  กุมภาพันธ์  2563 จากรายงานระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  (http://www.gprocurement.go.th)

รายการ เลขทีโ่ครงการ วิธีการจัดหา ราคาทีจ่ัดหา  (บาท) ผลตา่ง



มลูค่าตามสญัญาจริง
วงเงนิตามสัญญา เบกิจ่ายเงนิ เงนิคงเหลือ

1 21002350A0120116 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
300 กิโลวัตต์

61097571117 ประกวดราคาซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้า  ขนาดไมน่อ้ยกว่า  
300กโิลวัตต์  จ านวน  1  เคร่ือง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (e-bidding)

1,700,000.00  1,673,300.00   1,673,300.00   26,700

2 21002350A0110250 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ

61097377047 ประกวดราคาซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,000 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า  90
กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ 
จ านวน  1  คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์ (e-bidding)

729,000.00     722,500.00     722,500.00      6,500

3 21002350A0110218 เคร่ืองเอ็กซเรย์ฟันในช่องปากพร้อม
เคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ

61097635658 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์  จ านวน  1  รายการ 
เคร่ืองเอก็ซเรย์ฟันในช่องปาก  พร้อมเคร่ือง
อา่นและแปลงสัญญาณภาพ จ านวน 1  
เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00     495,000.00     484,605.00      15,395

4 21002350A0410069 ร้ัวคอนกรีตบล็อกรอบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 61107094298 จ้างกอ่สร้างร้ัวคอนกรีตบล็อกรอบบอ่บ าบดั
น้ าเสียโรงพยาบาลท่าช้าง โดยวิธีคัดเลือก

502,500.00     502,500.00     480,390.00      22,110

3,431,500.00 3,393,300.00  3,360,795.00  70,705

รายงานสถานะการก่อหน้ีรายจา่ยงบลงทุน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ขอ้มลู  ณ  วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2563  จากรายงานระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  (http://www.gprocurement.go.th) 

รวมเงินงบประมาณทั้งสิน้

งบประมาณที่
ไดร้ับจดัสรร

ล าดบั รหัสงบประมาณ รายการ เลขที่โครการ ชือ่โครงการ
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เอกสารอ้างอิงข้อมูลรายงานสถานการณ์ก่อหนี้  
ปีงบประมาณ  2562  จากระบบ e-GP 








