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ค าน า 
 
 โรงพยาบาลเกาะลันตา อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไรและเพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างในรอบปีที่ผ่านมา และน ามาวิเคราะห์ไปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
 
 
 
 
 
           โรงพยาบาลเกาะลันตา 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่

 
     ตามท่ีโรพยาบาลเกาะลันตา ได้มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้

สามารถบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการท างานใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้บรรลุเป้หมายตามแผนงาน รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)            ที่
ก าหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรงุและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นดัชนีในเรื่องดังนี้ 

๑. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
ต. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) 
๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
๕. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาพัสดุ ต่างๆ เพ่ือสนับสนุน

ภารกิจของหวยงานให้ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจึงได้จัดท ารายงาน
ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ การ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ.2๕๖๐ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลเกาะลันตา ได้ด าเนินงาน
บริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจ างบประมาณ พ.ศ.2๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ ๑ ผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ล าดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนรายการ ร้อยละ 
1 เฉพาะเจาะจง 851 98.95 
2 คัดเลือก - - 
3 ประกาศเชิญชวนทั่วไป   
4 -สอบราคา - - 
 -ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) -  
 -ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 5 0.58 

5 จัดซื้อจากเงินบริจาคของหน่วยงาน 4 0.47 
 รวม 860 100 

ตารางที่ 1 ร้อยละของจ านวนรายการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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๒. ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ าแนกตาม 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ล าดับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
1 เฉพาะเจาะจง 22,173,918.43 80.36 
2 คัดเลือก - - 
3 ประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 
4 -สอบราคา - - 

 -ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) - - 
 -ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 4,517,200.00 16.37 

5 จัดซื้อจัดจ้างจากเงินบริจาคหน่วยงาน 901,380.00 3.27 
 รวม 27,592,498.43 100 

ตาราง ๒ ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑. รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 6๕๖๓ 

 
 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงจ านวนรายการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จดัซือ้จา้งเงินบริจาคหน่วยงาน
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เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลเกาะลันตา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการจ าแนกตาม 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า สัดส่วนร้อยละวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างด้วย เฉพาะเจาะจง เป็นวิธีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมาก
ที่สุด จ านวน 851 โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙8.95 และมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป โดยการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.58 และจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงิน
บริจาคหน่วยงาน จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.47 

 
จ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 

  

 
แผนภูที่ ๒ แสดงราดารวมการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานของโรพยาบาลเกาะลันตาในปีงบประมาณ ๒๕๖3 โดยการจ าแนกตาม 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่าสัดส่วนร้อยละวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเพาะเจาะจงเป็นวิธีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมาก
ที่สุดจ านวน งบประมาณ 22,173,918.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.36 และมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไป โดยการประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นอันดับที่ ๒ จ านวนงบประมาณ 4,517,200.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 16.37 และอันดับที่ 3 จ านวนงบประมาณ 901,380.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.27 
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

๒.1 งานพัสดุเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความช านาญ เชี่ยวชาญ และเน้นความถูกต้องแม่นย าในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานต้องมาศึกษาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องครบด้วนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การ
ปฏิบัติงาน 

๒.2 ระยะเวลาในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณบางประเภท ที่มีความเร่งด่วน กระชั้นชิด ที่
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน 

๒.3 กฎหมาย ระเบียบพัสดุฯ และค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องถือปฏิบัติหลายฉบับ และมี
การเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมติมอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  

วิธีเฉพาะเจาะจง
99%

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

0.58%

วิธีจัดซื้อด้วยเงิน
บริจาค
0.47%
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๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด โดยเฉพาะงบที่ได้รับจัดสรรที่เป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายบาลรัฐบาล ท าให้การด าเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การจัดหาพัสดุ การจัดจ้างงานก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ เหล่านี้ท าให้เกิดความผิดพลาดและท าให้กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่สมบูรณ์ส่งผลให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้  

2. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาเนื่องจากผู้มีอาชีพขาย ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือ หากเป็นกรณีการสอบถามเพื่อสืบราคา 

3. กรณีที่เป็นงานก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงก่อสร้างต่างๆ โรงพยาบาลเกาะลันตา ประสบปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้าง ซึ่งต้องอาศัยนายช่างโยธาจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แต่ก็ไม่เพียงพอ การขอ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท้องถิ่น ค่อนข้างที่จะล่าช้า ส่งผลให้งานล่าช้าตามไปด้วย 
 
 
๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณที่ได
รับ (บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ไป (บาท) 

งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินบ ารุงโรงพยาบาล 5,236,780.50 5,637,659.11 นอกแผน 
400,878.61 

ช่วงโรคระบาดโควิด 
ซึ่งเกินแผนงบ 
789,235 บาท 

2 งบค่าเสื่อม ปี 63 4,451,000.00 4,421,500.00 29,500.00  
      

 
ตารางที่ ๓ สรุปผลความสามารถในการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2๕๖๓ 

เมื่อพิจารณาจากตารางสรุปผลความสมารถในการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ที่ประหยัดได้ 

รายการล าดับที่ 1 โรงพยาบาลเกาะลันตา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ด าเนินการภายใต้เงินบ ารุง
โรงพยาบาลพบว่า โรงพยาบาลเกาะลันตาไม่สามารถประหยัดงบประมาณ (เงินบ ารุง) เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม 
2563 ถึงช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพ้ืนที่อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่
เป็นพื้นที่ระบาดของโรคสูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค
อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณเกินแผนที่ตั้งไว้ ซึ่งหากไม่มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 โรค
พยาบาลจะสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นเงินจ านวน 388,356.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.42  
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รายการล าดับที่ ๒ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในปีงบ 
2563 ทางโรงพยาบาลได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 4,451,000 บาท ใช้ไป 4,421,500 บาท สามารถ
ประหยัดงบประมาณได้ 29,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.66 

 
๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

เห็นสมควรปรับปรุงข้อระเบียบและ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในมาตรา 
11 ในส่วนของการก าหนดให้ปิดประกาศในสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในสภาพการณ์
ปัจจุบันประชาชนและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจการประชาสัมพันธ์ในบอร์ดของหน่วยงาน ซึ่งจะสนใจและเข้าถึง
การประชาสัมพันธ์ทางช่องทางอ่ืนมากกว่า เช่นทางเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  

 
 


