
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซตข์องโรงพยาบาลภักดีชุมพล จงัหวดัชัยภูมิ 
และปดิประกาศ ณ สถานทีป่ิดประกาศของหนว่ยงาน 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลน าขึ้นเวบไซต์ของหน่วยงาน / ปิดประกาศสถานทีป่ิดประกาศ 
โรงพยาบาลภักดีชมุพล  จงัหวดัชัยภูม ิ
ชื่อหนว่ยงาน     โรงพยาบาลภักดีชุมพล จงัหวัดชัยภูม ิ
วัน/เดือน/ป ี    ๒   ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
หัวขอ้              สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจดัจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
รายละเอียดข้อมูล 
                สรุปรายงานผลการวเิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 
Link  ภายนอก เว็บไซต์ โรงพยาบาลภักดีชมุพล จังหวดัชัยภูมิ :ประกาศแจง้ข่าว: ประกาศจัดซื้อจ้าง 
หมายเหต ุ                        - 
 
 
          ผู้รบัผิดชอบการใหข้้อมูล                                                ผู้อนมุัตริบัรอง 

                  
      (นางศิรวิรรณ  โสภาพิมลพักตร์)                                        (นายวงศกร  ผุโคตร) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ                                   ต าแหน่ง  นกัจัดการงานทัว่ไปปฏิบตัิการ 
   วันที ่ ๒  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒                      วันที ่ ๒  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
       ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่                          ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลปดิประกาศ 
 
 
            (นายลิขติ  โสภาพิมลพักตร์)                                     (นางสาววรรณเทียม  บุญใบ) 
     ต าแหนง่ เจา้พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์                      ต าแหน่ง  พนักงานบรกิารเอกสารทั่วไป 
       วนัที่  ๒  เดือน ธนัวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒                       วันที ่๒   เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลภักดีชุมพล  โทร ๐-๔๔๑๓-๓๑๐๐ ต่อ ๑๑๐-๑๑๑ 
ที่  ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ                           วันที่   ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
เร่ือง    สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
......................................................................... .............................................................................................. 

เรียน      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
                     ด้วยงานพัสดุ โรงพยาบาลภักดีชุมพล  ได้รับจัดสรรงบเงินบ ารุงค่ายา/วัสดุ  และงบค่าเสื่อม 
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลภักดีชุมพล   ได้ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐   ปรากฏผลดังรายละเอียดที่  แนบมาพร้อมนี้ 
                      งานพัสดุ  ได้สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒    
ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ประกาศในเว็บไซต์หน่วยงานและปิด
ประกาศ  เพือ่เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบต่อไป 
 

                                                                              
                                                                   (นางศิริวรรณ  โสภาพิมลพักตร์) 
                                                                           เจ้าพนักงานพัสดุ 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
         -เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ด าเนินการต่อไป 
 
 
                       (นายวงศกร  ผุโคตร) 
                   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ 
 
 
 

                                        (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล) 
                                           นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
 

 
 
 
 



รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน 
(งบค่าเสื่อม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และงบเงินบ ารุง ที่ด าเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
การทุจริตคอรัปชั่นและข้อมูลการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วย ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัด
จ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ   รายเอียดดังนี้ 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑.๑ งบประมาณที่ได้รับ 
 ได้รับจัดสรรงบเงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น         จ านวนเงิน            ๗๙๑,๕๐๐.- บาท 

- ค่าครุภัณฑ์ ๑ รายการ   เป็นเงิน      ๑๔,๕๐๐.- บาท 
- สิ่งปลูกสร้าง ๖ รายการ  เป็นเงิน     ๗๗๗,๐๐๐.-บาท 

ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
  วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น       จ านวนเงิน          ๓,๒๒๑,๙๓๒.๗๐ บาท 

- ค่าครุภัณฑ์ ๙ รายการ   เป็นเงิน          ๓,๒๒๑,๙๓๖.๗๐ บาท  
- สมทบเงินบ ารุง   เป็นเงิน     ๒๓,๐๖๗.๓๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น        ๓,๒๔๕,๐๐๔.-   บาท 
๑.๒ วิธีการด าเนินการจัดหา 
 ๑.๒.๑ งบเงินบ ารุง 
 ค่าวัสดุ 

- จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน   ๖ ประเภท จ านวนเงิน ๑๕,๔๓๑,๖๙๔.๖๐ บาท 
       คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ค่าครุภัณฑ์ 

- จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑ รายการ จ านวนเงิน     ๑๔,๕๐๐.-  บาท 
       คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

- สิ่งปลูกสร้างเฉพาะเจาะจง จ านวน ๖ รายการ  จ านวนเงิน ๗๗๗,๐๐๐.-  บาท  
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๑.๒.๒ งบค่าเสื่อม 

           -   จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๕ รายการ  จ านวนเงิน    ๓๒๖,๙๓๖.๗๐.- บาท 
       คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

           - จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา e-bidding จ านวน ๔ รายการ  จ านวนเงิน ๒,๘๙๕,๐๐๐.- 
บาท    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
/๑.๓... 



๑.๓ สามารถด าเนินจัดหาได้ รายละเอียดดังนี้ 
 - งบเงินบ ารุง 
  วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๖,๒๒๓,๑๙๔.๖๐ บาท 
  ด าเนินการจัดหาได้ ๑๔,๗๙๓,๕๓๓.๘๔ บาท 
  ต่ ากว่างบประมาณ   ๑,๔๒๙,๖๖๐.๗๖ บาท 
  คิดเป็นร้อยละ       ๘ 

- งบค่าเสื่อม 
  วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๙๖๕,๐๐๐.-  บาท 
  ด าเนินการจัดหาได้ ๒,๘๙๑,๕๐๐.-บาท 
  ต่ ากว่างบประมาณ ๗๓,๕๐๐.- บาท 
  คิดเป็นร้อยละ       ๒ 
 ๑.๔ สรุปการด าเนินการจัดหาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ๑๙,๔๔๕,๑๒๗.๓๐ บาท 

 - งบเงินบ ารุง 
  วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๖,๒๒๓,๑๙๔.๖๐  บาท 
  ด าเนินการจัดหาได้ ๑๔,๗๙๓,๕๓๓.๘๔  บาท 
  ต่ ากว่างบประมาณ   ๑,๔๒๙,๖๖๐.๗๖  บาท 
  คิดเป็นร้อยละ   ๘ 

- งบค่าเสื่อม 
  วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๒๒๑,๙๓๒.๗๐   บาท 
  ด าเนินการจัดหาได้ ๒,๘๙๑,๕๐๐.-บาท 
  ต่ ากว่างบประมาณ ๗๓,๕๐๐.บาท 
  คิดเป็นร้อยละ    ๒ 

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ๑. การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนก าหนดเงื่อนเวลาในปฏิบัติ อาจจะท าให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนถูกต้อง/และเป็นระเบียบใหม่ 
 ๒. ไม่สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบฯ ขั้นตอนตามเวลาที่ก าหนด 
 ๓. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามแผน 
 ๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ทักษะยังไม่เพียงพอในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑. การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนก าหนดเงื่อนเวลาในปฏิบัติ อาจจะท าให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนถูกต้อง/และเป็นระเบียบใหม่ 
 ๒. ไม่สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบฯ ขั้นตอนตามเวลาที่ก าหนด 
 ๓. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามแผน 
 ๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ทักษะยังไม่เพียงพอในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๕. การก าหนดราคากลางใหม่ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ที่ก าหนด 
 

/๖.การ... 
 



 ๖. การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ได้ตามแผนที่ก าหนด 
 ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ๘. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
๔.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
   ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดแยกตามงบประมาณ ดังนี้ 

             งบค่าเสื่อม ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ได้รับจัดสรรมาจ านวน ๙ รายการ รวมเป็นเงิน๓,๒๒๑,๙๓๒.๗๐ 
บาท การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง ๒,๘๙๑,๕๐๐.- บาท ประหยัดงบประมาณ ๗๓,๕๐๐.- บาท คิดเป็นร้อย
ละ   ๒ 
 ๕.แนวทางการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ 
 แนวทางการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ ปีงบงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับเพื่อด าเนินการจัดหาตามขั้นตอน 
๒. จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
๓. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้ันตอนและระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ก าหนด 
๔. จัดท าผังและชี้แจงรายละเอียด 

-ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
-ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
-ก าหนดวันด าเนินการ 
-ก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตามการด าเนินการ 

  ๕. ศึกษาท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการทุกขั้นตอน 
  ๖. ก าหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  ๗. น าบทเรียนจากการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งก่อน ๆ มาใช้ประกอบการแก้ปัญหา 
  ๘. น าปัญหาและอุปสรรค ที่พบมาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในคราวต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ตารางที่ ๑    แผนภูมิแสดงวงเงินจ าแนกตามประเภทเงิน  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
 

 

 

 จากแผนภูมิตารางที่ ๑  แสดงรายการงบประมาณท่ีได้จัดสรรในการด าเนินการัดซื้อจัดจ้างด้วยเงิน
บ ารุง งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าเสื่อม และสมทบด้วยเงินบ ารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,211,932.70

23,067.30
791,500.00

งบค่าเสื่อม  (บาท)

สมทบด้วยเงินบ ารุง (บาท)

เงินบ ารุง    (บาท)



 

ตารางท่ี ๒ 
 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธกีารจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 

 
 
 
     จากการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งประเภทเงินบ ารุงและงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ
ค่าเสื่อม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมเป็นเงิน ๑๖,๕๕๐,๑๓๑.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๑ วิธีประกวดราคา 
e-bidding รวมเป็นเงิน  ๒,๘๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๙ 
 
 

 

 

 

 

85.11%

14.89%

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคา e-bidding



 

ตารางท่ี ๓ ร้อยละของวงเงินที่จัดหาและสามารถประหยัดงบประมาณได้ 
 
 

 

 

            สรุป จากผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประเภทเงินบ ารุงสามารถ
จัดซื้อได้ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณ ๑,๔๒๙,๖๖๐.๗๖ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๘  งบบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าเสื่อม สามารถจัดซื้อได้ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณ  ๗๓,๕๐๐.- บาท  คิดเป็นร้อยละ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8%

2%

เงินบ ารุง

งบค่าเสื่อม



ความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง 
 ๑.  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมีจ านวนโครงการปริมาณมาก ท าให้การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 ๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิาน มีความรู้และทักษะไม่เพียงพอเนื่องจากวิธีการจัดหาเป็นระเบียบใหม่ และ
มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมรายละเอียดการจัดซื้อจ้างจ้างอย่างต่อเนื่อง  
 ๓.  เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 ๔.  การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน  
  
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพลดปัญหาความเสี่ยงในการจัดหาพัสดุ 
 ๑. น าแผนการจัดซื้อประจ าปีมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปงบประมาณของแต่ละรายการเพ่ือ
จัดท าแผนการจัดซื้อรายปีให้สอดคล้องกับวิธีการจัดซื้อ และจัดท าสรุปผลการจัดซื้อตามแผนปฏิบัติการเป็น
รายไตรมาส 
 ๒.  จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมและฟังค าชี้แจงจากหน่วยงาน 
 ๓.  เพ่ิมจ านวนบุคลากร 
 ๔.  จัดท าแผนและชี้แจงรายละเอียด  ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน ก าหนดวันที่ด าเนินงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  
  



 


