
บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  งานพัสดุ กลุมงานบรหิารทั่วไป โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที  ตอ 3114 
ท่ี สส ๐๐๓๒.๓01.3 / 1259                          วันท่ี         13   ธันวาคม  2564    
เร่ือง  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําป ตามรอบระยะเวลาที่

กําหนดในกรอบแนวทางปฏิบัติงานฯ  
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนภาลัย  

  งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจางและ
การจัดหาพัสดุประจําป ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในกรอบแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 ปงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) ซึ่งผลการติดตามและเฝา
ระวังการรองเรียน ปรากฏวา “ไมพบขอรองเรียนดานพัสดุ” ตามเอกสารรายงานที่สรุปแนบมาพรอมน้ี  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตเผยแพรประชาสมัพนัธทางเว็บไซตหนวยงานตอไป 

 

 

       (นางสาววีระวรรณ  ดอกไมงาม) 
             นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหนาที ่
                เจาหนาที่พสัดุ 
 
 
 
 

 
(นายสุรศักด์ิ  ชางคนมี) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
หัวหนากลุมงานบรหิารทั่วไป 

 
 

    รับทราบ 

 
 

                             (นายเดชา  มีสุข) 
                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลนภาลัย 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําป 
งานพัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนภาลัย 

รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 
1. ประเภทงบลงทุน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภทงบลงทุน ใน
การดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพดานการรักษาพยาบาลในดานตางๆ ของหนวยบริการ ประจําปงบประมาณ 
2564 จํานวนทั้งสิ้น 380,000-บาท (-สามแสนแปดหมื่นบาทถวน-) ดังรายละเอียดที่แสดงตาราง 
 
ตารางที่ 1 แสดงรอยละของจํานวนโครงการ และจํานวนงบประมาณ ประเภทงบลงทุน ตามวิธีการจัดซื้อ 
              จัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจาง 

จํานวนโครงการ 
/รายการ 

จํานวนงบประมาณ 
ที่ไดรับการจัดสรร 

จํานวนงบประมาณ 
ที่ใชไป 

คงเหลือ คงเหลือ 
รอยละ 

1. ประกาศเชิญชวน      
- e-Market      
- e-Bidding      
- สอบราคา      
2. คัดเลือก      
3. เฉพาะเจาะจง 2/2 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 

รวม 2/2 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 
              

โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที ไดดําเนินการจัดหาพัสดุตามงบประมาณทีไ่ดรับและตาม
แผนคําขอ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564 ตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น 2 
โครงการ ซึ่งมีการดําเนินการจัดหาพัสดุทั้งหมด 2 รายการ โดยมีการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งหมด
จํานวน 2 รายการ คิดเปนรอยละ 100.00 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ไมมีงบประมาณคงเหลือ  
 
2. ประเภทงบคาเสื่อม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที ไดรับการจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ ประเภทงบ
คาเสื่อม (70: 20: 10) ในการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพดานการรักษาพยาบาล การสงเสริม การฟนฟู
สภาพในดานตางๆ ของหนวยบริการ ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 2,611,000 บาท (-สองลานหก
แสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันบาทถวน-) ดังรายละเอียดที่แสดงตาราง 
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ตารางที่ 2 แสดงรอยละของจํานวนโครงการ และจํานวนงบประมาณ ประเภทงบคาเสื่อม ตามวิธีการจัดซื้อ 
              จัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจาง 

จํานวนโครงการ 
รายการ 

จํานวนงบประมาณ 
ที่ไดรับการจัดสรร 

จํานวนงบประมาณ 
ที่ใชไป 

คงเหลือ คงเหลือ 
รอยละ 

1. ประกาศเชิญชวน       
- e-Market      
- e-Bidding 3/3 1,538,000.00 1,535,400.00 2,600 0.17 
- สอบราคา      
2. คัดเลือก      
3. เฉพาะเจาะจง 6/6 1,082,068.01 1,075,600.00 6,468.01 0.60 

รวม 9/9 2,620,068.01 2,611,000.00 9,068.01 0.77 
 

จากตารางที่ 2 โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที ไดดําเนินการจัดหาพัสดุตามงบประมาณ
ที่ไดรับ และตามแผนคําขอ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนงาน/
โครงการ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ซึ่งมีการดําเนินการจัดหาพัสดุทั้งหมด 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคา (e-
Bidding) ทั้งหมด จํานวน 3 รายการ ใชงบประมาณ จํานวน 1,535,400 บาท คงเหลือ 2,600 บาท (รอย
ละ 0.17) และแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 6 รายการ ใชงบประมาณ จํานวน 1,075,600 บาท คงเหลือ 
6,468.01 บาท (รอยละ 0.60)  ซึ่งสรุปในภาพรวมทุกวิธี ใชเงินงบประมาณไปทั้งสิ้น 2,611,000 บาท คิด
เปนรอยละ 99.23 และมีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 9,068.01 บาท คิดเปนรอยละ 0.77  
 
ตารางที่ 3 แสดงรอยละของงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบประมาณ และวิธีการจัดซื้อจัดจาง (ภาพรวม)  
              ประจําปงบประมาณ 2564 

ประเภท 
งบประมาณ 

ที่ไดรับปงบ 64 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง 
(บาท : รอยละ) 

สรปุงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง  
(บาท : รอยละ) 

ประกาศ คัดเลือก เฉพาะ รวมงบ ใชไป คงเหลือ 
เชิญชวน  เจาะจง ประมาณ   

งบลงทุน  0 380,000.00 380,000.00 380,000.00 0.00 
(380,000.00)    (12.67) (12.67) (12.67) (0.00) 
งบคาเส่ือม 1,509,340.21 0 1,075,600.00 2,620,068.01 2,611,000.00 9,068.01 
(2,620,068.01) (50.31)  (35.85) (87.33) (86.56) (0.77) 

รวม 1,509,340.21 0 1,455,600.00 3,000,068.01 2,991,000.00 9,068.01 
(3,000,068.01) (50.31)  (49.69) (100.00) (99.23) (0.77) 

              จากตารางที่ 3 พบวา งบประมาณทีโ่รงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที ไดรับน้ันมี 2 แหลง 
คือ งบลงทุน และงบคาเสื่อม โดยเปนงบคาเสื่อมมากถึงรอยละ 87.33 สวนวิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
พัสดุน้ัน พบวา เปนวิธีการเฉพาะเจาะจง รอยละ 49.69 และเปนวิธีการประกาศเชิญชวน รอยละ 50.31  
ซึ่งจากงบประมาณที่ไดรับมาน้ันในรอบปงบประมาณ 2564 มีการใชจายไปทั้งสิ้น รอยละ 99.23 จาก
งบประมาณทั้งหมดที่ไดรับ คงเหลืองบประมาณ 9,068.01 บาท คิดเปนรอยละ 0.77    
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3. ขอมูลการรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับงานพัสดุ และการจัดทําแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
    -รอบเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  ..... ไมมีเรื่องรองเรียน     
    -มีการจัดทําแบแสดงความบรสิุทธ์ิใจในการจดัซื้อจดัจางของหนวยงาน แนบทายเอกสารประกอบการจัดซื้อ 
     จัดจางทุกประเภทในข้ันตอนการรายงานขอซื้อขอจาง 

4. ปญหาและอุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจาง 
    4.1 การแกไขรูปแบบสัญญาของหนวยงานตนสังกัด และอนุมัติสงกลับมาใหถือใชลาชา 
    4.2 การไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชา ทําใหตองเรงดําเนินการจัดซือ้จัดจาง 

5. ขอเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง 
    5.1 การวางแผนความตองการไวลวงหนา สมัพันธกับอายุการใชงานของครุภัณฑ และความจําเปนใช  
          โดยเรียงลําดับความสําคัญ    
 
 
 

 

       (นางสาววีระวรรณ  ดอกไมงาม) 
             นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหนาที ่
                เจาหนาที่พสัดุ 
 
  
 
 
 

 
(นายสุรศักด์ิ  ชางคนมี) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
หัวหนากลุมงานบรหิารทั่วไป 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


