
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(2) (3) หรือจัดจาง (บาท)(4) (บาท) (5)  (6) และราคาท่ีเสนอ  (7) ท่ีตกลงซื้อหรือจาง (8) โดยสรุป (9) หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง (10)

1 วัสดุงานบานงานครัว 21,153         21,153        เฉพาะเจาะจง หจก.เอสดีเอ็นเอ็น ซัพพลาย

2 จางจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือ 42,228         42,228        เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส 9/2564

3 คาบริการเครื่องถายเอกสาร 8,000           8,000          เฉพาะเจาะจง ซีเอสเคกอปป

4 จางบริการซักเสื้อผาผูปวย 31,248         31,248        เฉพาะเจาะจง หจก. ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เซอรวิส 10/2564

5 คาเช้ือเพลิงและหลอลื่น 14,970         14,970        เฉพาะเจาะจง บริษัท มุนินทรรัตน จํากัด

จางจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือ 42,753         42,753        เฉพาะเจาะจง หจก.มีสไนติงเกล เฮลทแคร

วัสดุงานบานงานครัว 10,440         10,440        เฉพาะเจาะจง เฉลิมศักดิ์ บริการ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   พ.ศ.  2565

โรงพยาบาลนภาลัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ .......... เดือน .....ตุลาคม.... พ.ศ. 2564 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(2) (3) หรือจัดจาง (บาท)(4) (บาท) (5)  (6) และราคาท่ีเสนอ  (7) ท่ีตกลงซื้อหรือจาง (8) โดยสรุป (9) หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง (10)

1 วัสดุงานบานงานครัว 27,020         27,020        เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซัพพลาย

2 จางจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือ 44,984         44,984        เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส 9/2564

3 คาบริการเครื่องถายเอกสาร 8,000           8,000          เฉพาะเจาะจง ซีเอสเคกอปป

4 จางบริการซักเสื้อผาผูปวย 31,616         31,616        เฉพาะเจาะจง หจก. ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เซอรวิส 10/2564

5 คาเช้ือเพลิงและหลอลื่น 8,741           8,741          เฉพาะเจาะจง บริษัท มุนินทรรัตน จํากัด

6 วัสดุสํานักงาน 10,700         10,700        เฉพาะเจาะจง บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ก.พ.-64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   พ.ศ.  2564

โรงพยาบาลนภาลัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ .......... เดือน .....พฤศจิกายน.... พ.ศ. 2564 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(2) (3) หรือจัดจาง (บาท)(4) (บาท) (5)  (6) และราคาท่ีเสนอ  (7) ท่ีตกลงซื้อหรือจาง (8) โดยสรุป (9) หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง (10)

1 วัสดุงานบานงานครัว 35,000         35,000        เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซัพพลาย

2 จางจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือ 13,500         13,500        เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส 9/2564

3 คาบริการเครื่องถายเอกสาร 8,000           8,000          เฉพาะเจาะจง ซีเอสเคกอปป

4 จางบริการซักเสื้อผาผูปวย 30,160         30,160        เฉพาะเจาะจง หจก. ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เซอรวิส 10/2564

5 คาเช้ือเพลิงและหลอลื่น 12,000         12,000        เฉพาะเจาะจง บริษัท มุนินทรรัตน จํากัด

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   พ.ศ.  2565

โรงพยาบาลนภาลัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ .......... เดือน .....ธันวาคม.... พ.ศ. 2564 (1)



 
 

 
 
 

 

 

 
 

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง 
โรงพยาบาลนภาลัย 

อําเภอบางคนที จงัหวัดสมุทรสงคราม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
คํานํา 

 
         โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไดจําทํารายงานการวิเคราะหผล
การจัดซื้อจัดจาง ประจําป ๒๕๖4 จากขอมูลการจัดซื้อจัดจางทุกแหลงงบประมาณ ทุกวิธีการที่ดําเนินการ โดย
งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ที่กําหนดใหสวน
ราชการวิเคราะหรอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในป งบประมาณ ๒๕๖๔ จําแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจาง และรอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๖๔ จําแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจาง ทั้งน้ีเพื่อเปนการวิเคราะหความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปช่ันและเปนขอมูลในการวางแผน
จัดทําแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจางในปงบประมาณตอไป    

รายงานการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางฉบับน้ี ประกอบดวยผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
ปญหา อุปสรรค ขอจํากัดในการจัดซื้อจัดจาง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การจัดหาพัสดุหวังวาจะเปนประโยชนตอผูศึกษารายงานฉบับน้ี ตอไป   
 
 
 
 

                                                                                                  ผูจัดทํา/วิเคราะห 
                                                                                             งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป 

                                                                                                    ธันวาคม ๒๕๖๔   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
ก 

 

https://www.nacc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=21551
https://www.nacc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=21551


 
 

 
สารบญั 

 
 หนา 

 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
  
บทที่ ๑     รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 1 
              รอยละของโครงการและงบประมาณที่ดําเนินการแลวเสรจ็ในปงบประมาณ ๒๕๖4 2 
บทที่ ๒     การวิเคราะหความเสี่ยง 3 
บทที่ ๓     การวิเคราะหปญหา อุปสรรค ๕ 
บทที่ ๔     การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ๖ 
บทที่ ๕     แนวทางการแกไข ปรบัปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง อันจะนําไปสูการปรบัปรุง   
              การจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ 2565 

๗ 
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บทท่ี ๑ 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

1. ประเภทงบลงทุน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  ตามที่ โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภทงบลงทุน 
ในการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพดานการรักษาพยาบาลในดานตางๆ ของหนวยบริการ ประจําป
งบประมาณ 2564 จํานวนทั้งสิ้น 380,000-บาท (-สามแสนแปดหมื่นบาทถวน-) ดังรายละเอียดที่แสดง
ตาราง 
 
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 
              

จากตารางที่ 1 โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที ไดดําเนินการจัดหาพัสดุตามงบประมาณ
ที่ไดรับและตามแผนคําขอ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564 ตามแผนงาน/โครงการ 
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ ซึ่งมีการดําเนินการจัดหาพัสดุทั้งหมด 2 รายการ โดยมีการจัดหาพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ทั้งหมดจํานวน 2 รายการ คิดเปนรอยละ 100.00 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ไมมี
งบประมาณคงเหลือ  
 
2. ประเภทงบคาเสื่อม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ตามที่ โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที ไดรับการจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ 
ประเภทงบคาเสื่อม (70: 20: 10) ในการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพดานการรักษาพยาบาล การสงเสริม 
การฟนฟูสภาพในดานตางๆ ของหนวยบริการ ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 2,611,000 บาท (-สอง
ลานหกแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันบาทถวน-) ดังรายละเอียดที่แสดงตาราง 

 
 
 

 
1 

 

 



 
 

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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บทท่ี ๒ 
การวิเคราะหความเส่ียงจากการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง 

 
การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนมาตรฐานเดียวกันและมีการแขงขันที่เปน
ธรรม ลดปญหาการทุจริต คอรรัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง สนับสนุนมาตรการเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณ ตลอดจนใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดาเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)  โดยมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานใน ๒ 
ประเด็น คือ วิเคราะหถึงจํานวนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร เปรียบเทียบกับจํานวนงบประมาณที่มีการ
อนุมัติเบิกจายจริง โดยแยกตามประเภทของวิธีการจัดหาพัสดุ  นอกจากน้ียังไดดําเนินการวิเคราะหถึงข้ันตอน
ตางๆ ในการจัดหาพัสดุ ซึ่งพบวาทุกข้ันตอนไมมีปญหาอุปสรรคใดๆ รวมทั้งไมมีขอรองเรียน หรือการรอง
อุทธรณในระบบของการจัดหาพัสดุในครั้งน้ี 

ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผานมา การดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาล
นภาลัย อําเภอบางคนที น้ัน พบวามีความเสี่ยง ดังน้ี 

๑. หนังสือหรือใบการแจงจัดสรรงบประมาณมาแบบเรงดวน (ลาชาจากสวนกลาง) กําหนด
เงื่อนไขเวลาในการปฏิบัติอยางกระช้ันชิด ซึ่งอาจสงผลใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมครบถวน ไมถูกตอง 
ตามระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ  

2. การดําเนินงานตามโครงการ/แผนงาน ในเรื่องการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง มีการกําหนด
ข้ันตอนไวอยางเหมาะสม แตผูปฏิบัติงานมีนอย หรือผูเกี่ยวของไมสงขอมูลความตองการตามแผน สงผลให
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางลาชา และอาจจะไมทันตอความตองการใชพัสดุในโครงการ/แผนงาน  

3. บุคลาการที่ปฏิบัติงานดานพัสดุ ไมเพียงพอตอภาระงาน รวมทั้งบุคลากรยังขาด
ประสบการณและองคความรูในระเบียบ หลัดเกณฑ วิธีปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

4. การบันทึกขอมูลจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP มีหลายข้ันตอน และตองใชเวลาในการ
บันทึกขอมูล เน่ืองจากการจัดรูปแบบเอกสารใน e-GP กําหนดรูปแบบใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
สงผลใหตองใชเวลาในการบันทึกขอมูลมากกวาปกติ  อีกทั้งตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐใชเอกสารที่จัดพิมพจาก
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการที่
กําหนดในระเบียบ  

5. ปริมาณความตองการใชพัสดุของโรงพยาบาลมีเปนจํานวนมาก มีความหลากหลายใน
พัสดุ ประกอบกับหนังสือเวียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจางในชวงสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 
ที่ออกมาคอนขางหลายฉบับ ที่กําหนดใหยกเวน หรือกําหนดใหตองปฏิบัติ มีความหลากหลาย อาจสงผลให
ผูปฏิบัติงานทั้งใหมและเกา โดยเฉพาะกลุมที่เปนลูกจางไมมีความเขาใจอยางถองแท สงผลเสียและเกิดความ
เสี่ยงตอผูปฏิบัติงานในดานการละเมิด หรือการละเวนไมปฏิบัติได 
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บทท่ี ๓ 
การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

 
   ในปงบประมาณ ๒๕๖4 ที่ผานมาน้ัน การดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาล
นภาลัย อําเภอบางคนที พบวามปีญหา อุปสรรค และขอจํากัด ดังน้ี 

๑. ปญหา อุปสรรค  
ปญหาในการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที ในป

ที่ผานมาน้ี พบวา โรงพยาบาลเปนหนวยงานที่มีเจาหนาที่ประจําจํานวนมาก ใหบริการผูปวยที่มีความซับซอน 
มีความตองการพัสดุหลากหลาย แตผูปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ กลับไมไดรับการ
บรรจุ หรือสรรหามาบรรจุ และไมไดรับความกาวหนาในการบรรจุแตงต้ัง และ/หรือเจาหนาที่การเงินที่มีความ
ชํานาญในเรื่องการพัสดุ มีนอย ทําใหความคลองตัวในการดําเนินงานจัดหาพัสดุที่มีความยุงยากซับซอนน้ันตอง
ใชระยะเวลาในการดําเนินงาน และการแตงต้ังกรรมการจากผูเกี่ยวของ หรือผูตองการใชงานมารวมปฏิบัติ
หนาที่ อีกทั้งตองศึกษาขอกําหนด ระเบียบตางๆ เพิ่มมากข้ึน 

ประกอบกับ ผูไดรับการแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑและ
ราคากลาง ซึ่งสวนใหญเปนผูใชครุภัณฑน้ันไมมีประสบการณในการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑและ
ราคากลางพอสมควร อีกทั้งยังขาดความรู ความเขาใจในระเบียบ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ แนวทางปฏิบัติ และ
ขาดการหาขอมูลที่เพียงพอครบถวน ในการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑน้ัน 

๒. ขอจํากัด  
ขอจํากัดในการดําเนินงานการสรรหาเจาพนักงานพัสดุ เปนตําแหนงที่บรรจุแตงต้ังจากผูมีผล

สอบ การเปดสอบลาชา จึงทําใหปจจุบันยังไมมีขาราชการเรียกมาบรรจุได จึงทําใหขาดอัตรากําลังในการ
ปฏิบัติงานที่เปนขาราชการ มีแตเพียงลูกจาง ทําใหมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ตองใชความรอบรอบในการ
ตรวจสอบมากย่ิงข้ึน และตองสรางความเขาใจในระเบียบที่เกี่ยวของมากย่ิงข้ึนตามไปดวย 
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บทท่ี ๔ 
การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 
ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผานมา การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ครุภัณฑสํานักงาน หรือครุภัณฑ

การแพทยตางๆ น้ัน โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จะใชเกณฑ “ราคา” เปนเกณฑการพิจารณา และ
ตองมีการสืบราคาจากทองตลาด ประกอบการใชราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ , บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะ
กําหนดคุณลักษณะเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑเปนกรอบในการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ อันนํามาซึ่งความ
คุมคาแกการใชงบประมาณ  

จึงทําใหในปงบประมาณที่ผานมา โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที การจัดซื้อจัดจางใน
ทุกรูปแบบวิธีการ ทุกแหลงงบประมาณ (งบลงทุน และงบคาเสือ่ม) มีการใชจายไปทั้งสิ้น รอยละ 99.23 จาก
งบประมาณทั้งหมดที่ไดรับ คงเหลือเงินงบประมาณ 9,068.01 บาท คิดเปนรอยละ 0.77 จึงเปนการชวยให
ภาครัฐประหยัดงบประมาณอีกทางหน่ึง    
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บทท่ี ๕ 
แนวทางการแกไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง  

และการจัดหาพัสดุท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง และการจัดหาพัสดุ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

 
แนวทางแกไขเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที ไดจัดทํากําหนดแนวทางแกไขเพื่อการปรับปรุงการ ดําเนินงาน
ดานการจัดซื้อจดัจางใหบรรลุเปาหมายแลวเสร็จทันเวลาตามแผนการจัดซื้อจัดจาง ดังน้ี  

๑. จัดทําแนวทาง/ข้ันตอนการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือซักซอม และเผยแพรในเว็ปไซดของหนวยงาน 
เพื่อใหหนวยงานในสังกัดนําไปปฏิบัติ ตลอดจนเปนผูประสานงานในการ ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจางประจําป
ของหนวยงานในสังกัด ใหแลวเสร็จทันเวลาตามขอกฎหมาย ระเบียบ และ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ  

2. ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

3. ปรึกษาผูที่มีความรูในดานน้ีโดยตรง เชน เจาหนาที่พัสดุ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

4. มีการบริหารจัดการใชงบประมาณแบบประหยัด 
5. ในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินต้ังแต 30,000 บาท ข้ึนไป หนวยงาน

ไดมีการกําหนดใหแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผูประกอบการที่มีความเหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจางน้ัน ๆ 
6. จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานทําความเขาใจและ

ถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเครงครัด  
 
 

************************************ 
 

 
 

(นายสุรศักด์ิ  ชางคนมี) 
หัวหนากลุมงานบรหิารทั่วไป 

ผูจัดทํา 
 

รับทราบ และใหนําข้ึนเผยแพรใน Web site ของหนวยงาน 
    

 
            (นายเดชา  มีสุข) 

              ผูอํานวยการโรงพยาบาลนภาลัย 

 


