


 

คำนำ 

ด้วย โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน มีการประเมินใน 5 ดัชนี คือ 

1. ดัชนีความโปร่งใส 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข 

รวม  12  ตั วชี้ วัด  26 EB โดยใช้ แบบสำรวจหลักฐาน เชิ งประจักษ์  Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) ของกระทรวงสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (Integrity     and Transparency Assessment : ITA)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำรายงานสรุป
และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกำกับและ
พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ต่อไป 

 

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

 

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  ได้จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร และ
เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา 
และนำผลวิเคราะห์  ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
 

ตารางแสดงร้อยละและการใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รวมเงินวงเงิน 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

18,883,617.27 18,883,617.27  
(100 %) 

ไม่มี 

 

 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ เป็นจำนวนเงิน  
18,883,617.27 บาท พบว่าเป็นงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงเพียงวิธีเดียวเท่านั้น  
คือ 18,883,617.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์    
e-bidding  
 
 
 

ร้อยละของประเภทวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี e-bidding



 
 
 
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จำแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง แบ่งได้ดังนี้ 

1. วัสดุยา     เป็นจำนวนเงิน  7,041,203.58  บาท  คิดเป็นร้อยละ 37 
2. เวชภัณฑ์มิใช่ยา   เป็นจำนวนเงิน  1,320,089.52  บาท  คิดเป็นร้อยละ 7 
3. วัสดุทันตกรรม   เป็นจำนวนเงิน      397,816.04  บาท  คิดเป็นร้อยละ 2 
4. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นจำนวนเงิน   4,152,662.70  บาท  คิดเป็นร้อยละ 22 
5. วัสดุทั่วไป   เป็นจำนวนเงิน   2,600,214.80  บาท  คิดเป็นร้อยละ 14 
6. ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เป็นจำนวนเงิน     474,588.68  บาท  คิดเป็นร้อยละ 3 
7. ค่าจ้างเหมาบริการ  เป็นจำนวนเงิน   2,834,541.95  บาท  คิดเป็นร้อยละ 15 
8. ครุภัณฑ ์   เป็นจำนวนเงิน       62,500.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0 
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ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

วัสดุยา 

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 

วัสดุทันตกรรม

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัสดุทั่วไป

ครุภัณฑ์

ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา

ค่าจ้างเหมาบริการ



 
 

งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จำแนกตามประเภท  
ได้แก่ เงินบำรุง   จำนวน  18,883,617.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  
 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 

 
-  การส่งเอกสารเบิกจ่ายจากหน่วยพัสดุอ่ืน มีความล่าช้า ทำให้รายการหนี้สินไม่ถูกต้อง และการชำระเงินล่าช้า  
-  ในการจัดซื้อยา บางครั้งไม่ได้ของครบตามท่ีขออนุมัติ ต้องรอของ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการจัดซื้อ
และการเบิกจ่ายเงินล่าช้า 
-  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
-  การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพ ใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา เช่น การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์บางชนิด 
-  งานจ้างก่อสร้าง ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องการจัดทำแบบแปลนก่อสร้าง ต้องขอความอนุเคราะห์จากท่ีอ่ืน 
ทำให้เกิดความล่าช้า  
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ประเภทงบประมาณทีจ่ัดซือ้จัดจ้าง

เงินบ ารุง



การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 

 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่าแผนเงินบำรุงในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  
จำนวน  18,584,516.53  บาท ผลการดำเนินงาน จำนวน 18,279,559.62  บาท ต่ำกว่าแผนฯ เป็นจำนวนเงิน 
304,956.91บาท คิดเป็นร้อยละ 1.64 
 
 
 

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-  จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องและเหมาะสม ตรงตามความต้องการ 
-  ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
-  จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือนและสรุปรายงานเสนอผู้บริหารโรงพยาบาล ทุกๆ 3 เดือน เพ่ือประเมิน
และปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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