
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  อ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 61150  

ที่  อน 0๐๓๒.๓.๔.๓๐๕/พิเศษ   วันที่       5  ตุลาคม  พ.ศ.2563  

เร่ือง รายงานสรุปผลและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือ
เป็นการก ากับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ นั้น 

กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอเรียนว่า เนื่องจากบัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงได้
จัดท ารายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ควบคุมก ากับ และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ตามรายละเอียดที่
แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 

1. รับทราบผลการรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

2. อนุญาตให้น าประกาศดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 
 

(นางสาวสุพัณณิกา บุตรโยจันโท) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

               ทราบ/อนุญาต 

 

 

          (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

 
 

  



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวดัอุทัยธาน ี

 
ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี                           

วัน/เดือน/ปี  14 ธันวาคม 256๓        

หัวข้อ EB_2_หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน       

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)        

 - ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน                  
 - นโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน                        
 - แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานฯ  
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานฯ 
 - หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแกไขปัญหาในการณีที่มีการร้องเรียนฯ    
 - รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับกรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ   
 - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง         
 - คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน   
 - คู่มือขั้นตอนการให้บริการ         

URL ที่น าขึ้นเผยแพร่  https://www.sawangarom-hospital.go.th/html.php?id=22   
หมายเหตุ..................................................................................................................... ........................... 

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

 
                  ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 (สุพัณณิกา บุตรโยจันโท) (นายปริญญา พวงศรีทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
      วันที ่  14 ธันวาคม 256๓                 วันที ่  14 ธันวาคม 256๓                
               

ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวอมรรัตน์ หงส์ยิ้ม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

                                              วันที่   14 ธันวาคม 256๓    
 

 



 

 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 
 ด้วยโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีการประเมินใน 9 ตัวชี้วัด คือ 

1. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
2. ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ 
3. ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4. ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส 
5. ตัวชี้วัดการรับสินบน 
6. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
7. ตัวชี้วัดการด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 
8. ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
9. ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

รวม 24 EB โดยใช้แบบส ารวจหลักฐานเชิ งประจักษ์  (Evidence-Based Integrit and Trasparency 
Assessment : EBIT) ของกระทรวงสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ((Integrity and Transparency Assessment : ITA) กลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงได้จัดท าสรุป 
และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุม ก ากับ 
และพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป 

 

 
        กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

      โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ได้จัดท ารายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร และ
เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
ที่ผ่านมา และน าผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

 
ตารางแสดงร้อยละและการใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 

และงบลงทุน (งบประมาณ/ค่าเสื่อม) 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
วงเงนิ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-bidding 

17,644,527.55 17,644,527.55 ไม่มี 
 
 

 
 จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
เป็นจ านวนเงิน 17,644,527.55 บาท พบว่าเป็นปริมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพียงวิธี
เดียวเท่านั้น คือ 17,644,527.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-bidding 

 

100

0

ร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี e-bidding



งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จ าแนกตามประเภท ได้ดังนี้ 
1. วัสดุอุปโภคบริโภค เป็นเงิน    499,854.00 บาท ร้อยละ 2.83 
2. วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน   222,540.00 บาท ร้อยละ 1.26 
3. วัสดุยานพาหนะ เป็นเงิน     59,765.00 บาท ร้อยละ 0.33 
4. วัสดุส านักงาน เป็นเงิน   418,815.00 บาท ร้อยละ 2.37 
5. วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน   317,296.00 บาท ร้อยละ 1.79 
6. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน   143,473.00 บาท ร้อยละ 0.81 
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นเงิน     73,128.00 บาท ร้อยละ 0.41 
8. วัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน     81,142.00 บาท ร้อยละ 0.45 
9. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน   401,250.60 บาท ร้อยละ 2.27 
10. วัสดุการแพทย์ทั่วไป/เวชภัณฑ์มิใช่ยา เป็นเงิน     1,576,028.68 บาท ร้อยละ 8.93 
11. ยา เป็นเงิน     6,564,364.31  บาท ร้อยละ 37.20 
12. วัสดุทางทันตกรรม เป็นเงิน   343,745.79 บาท ร้อยละ 1.94 
13. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเงิน     3,352,915.40 บาท ร้อยละ 19.00 
14. ครุภัณฑ์ (งบประมาณ/ค่าเสื่อม) เป็นเงิน   587,522.00 บาท ร้อยละ 3.32 
15. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา เป็นเงิน     76,450.00 บาท ร้อยละ 0.43 
16. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน     2,926,237.77 บาท ร้อยละ 16.58 
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ร้อยละประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

วัสดุอุปโภคบริโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะ

วัสดุส านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุการแพทย์ทั่วไป/เวชภัณฑ์มิใช่ยา

ยา

วัสดุทางทันตกรรม

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครุภัณฑ์ (งบประมาณ/ค่าเสื่อม)

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ค่าจ้างเหมาบริการ



งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จ าแนกตามประเภท ได้แก่ 
เงินบ ารุง จ านวน      17,644,527.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหา/อุปสรรค ข้อจ ากัด 
 1. การส่งเอกสารเบิกจ่ายจากหน่วยงานพัสดุอ่ืน มีความล่าช้า ท าให้รายการหนี้สินไม่ถูกต้อง และการ
ช าระเงินล่าช้า 
 2. .ในการจัดซื้อยา บางครั้งไม่ได้ของครบตามท่ีอนุมัติ ต้องรอของ ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานใน
การจัดซื้อ และการเบิกจ่ายเงินล่าช้า 
 3. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายเป็นงานที่ต้องกระท าเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง  เกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได ้
 4. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา และคิดราคา 
เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์บางชนิด 
 5. งานจ้างก่อสร้าง ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องการจัดท าแบบแปลนก่อสร้าง ต้องขอความ
อนุเคราะห์จากที่อ่ืนท าให้เกิดความล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 

100%

ประเภทงบประมาณ

เงินบ ารุง



 

 
 

 จากตารางจะเห็นได้ว่าแผนเงินบ ารุงในส่วนที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุกปีของโรงพยาบาลสว่าง
อารมณ์ เป็นเงิน 17,660,587.82 บาท ผลการด าเนินงาน เป็นเงิน 17,644,527.55 บาท ในภาพรวมต่ ากว่า
แผนที่ได้จัดท าไว้ เป็นเงิน 16,060.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09  

แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนเงินบ ารุงปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องและเหมาะสม ตรงตาม
ความต้องการ 
 2. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน และสรุปรายงานเสนอผู้บริหารโรงพยาบาล ทุกๆ 3 
เดือน เพ่ือประเมินและปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยดังบประมาณ

แผนเงินบ ารุง ผลการด าเนินงาน


