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ค าน า 
 
 โรงพยาบาลแว้ง  ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖3  เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร และ
เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
ปีที่ผ่านมา และน ามาวิเคราะห์ไปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 
 

  โรงพยาบาลแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณ (งบค่าเสื่อม) และเงินนอก
งบประมาณ (เงินบ ารุง) ทุกวิธีการที่ด าเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแว้ง เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวน
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของ
จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณต่อไป  

  โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 

  1.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  จ านวน..........8,772,781.27............บาท 

   -   งบประมาณเงินบ ารุง...................4,023,931.27...............................บาท 

   -   งบค่าเสื่อม.................................... 4,748,850.00................................บาท 

                                     - ค่าครุภัณฑ.์.............................1,308,900.00................................บาท 

        -  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง............3,439,950.00...............................บาท   

 

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565 
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2  เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ณ  วันที่ 1  ตุลาคม 2565) 

 -   เบิกจ่ายรวม................. 8,772,781.27............ คิดเป็น 100% 

ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีโครงการที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน.......19.......โครงการ  
งบประมาณ 8,772,781.27 บาท 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน(ครั้ง) งบประมาณ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 16 2,708,900.00 30.88 

วิธีคัดเลือก 3 6,063,881.27 69.12 

วิธีประกาศเชิญชวน - - - 

รวม 19 8,772,781.27 100 

 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 
 

  โรงพยาบาลแว้ง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น  19  โครงการ  จ าแนกตามวิธีจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีจ านวนสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 16  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  30.88  รองลงมาคือ วิธี
คัดเลือก จ านวน 3  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 69.12  
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การด าเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ 

ในเอกสารการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ ทีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2565
ประสบผลส าเร็จ สามารถด าเนินการภายใต้หลักความโปร่งใส ความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
การแข่งขันท่ีเป็นธรรม  รวมทั้งได้มีการบันทึกการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรมทุกไตรมาส เนื่องจากใน
ครั้งนี้มีวงเงินที่จะต้องซื้อไม่เกิน 500,000 บาท ตาม ค าสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 795/2565 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2565 เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ .ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
24 สิงหาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบอ านาจการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล  ปฏิบัติราชการแทนในวงเงินไม่เกิน 500,000 .- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
                

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
  จากการด าเนินการจัดซื้อ งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามแผน มี
ครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะได้มีการแก้ไขรายละเอียด เพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้งานแต่วงเงินที่ได้รับไม่สามารถท าการจัดซื้อได้ จึงต้องมีการแก้ไขรายละเอียด  ท าให้การ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่ก าหนดเล็กน้อย  

3.ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ครุภัณฑ์บางรายการที่คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เหมาะสม
กับการใช้งานในปัจจุบันท าให้ งบประที่ได้ไม่เพียงพอ และผู้ที่เสนอราคาไม่ถูกต้องไม่ตรงตามข้อก าหนด ท าให้
การจัดซื้อล่าช้ากว่าที่ก าหนดเล็กน้อย 

4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
  ในปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลแว้ง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบเงินบ ารุง ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 19 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 
โครงการคิดเป็นร้อยละ 100 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 8,772,781.27 (แปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง 8,772,781.27 บาท (แปดล้านเจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)  

5. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ 
  โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
2565 ดังนี้ 
  โรงพยาบาลแว้ง ควรจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุม มีกระบวนการควบคุม ก ากับ 
และก าหนดระยะเวลา และขั้นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือรวดเร็วต่อการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมการ
ใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
 
 


