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งานพัสดุ 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 

จังหวัดนครปฐม 

 



รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จังหวัดนครปฐม  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินนอกเงินประมาณ (เงินบ ารุง) ทุกวิธีการ  
ที่ด าเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  ที่ก าหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

โดยรายการงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายการงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 
ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ จ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จ 

คิดเป็นร้อยละของ
จ านวนโครงการทั้งหมด 

1. วิธีประกาศเชิญชวน 3 3 0.26 
2.  วิธีเฉพาะเจาะจง 1,134  1,134  99.74 

รวมโครงการทั้งสิ้น 1,137 1,137 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปีงบประมาณ 2562  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  รวมทั้งสิ้น  1,137            
โครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจ านวนสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 1,134 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ  99.74   รองลงมาคือ  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ านวน 3  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.26 

0.26 

99.74 

ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวน 

วิธีเฉพาะเจาะจง 



ร้อยละของงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน (โครงการ) จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

1.  วิธีประกาศเชิญชวน 3 2,414,000.00 8.79 
2.  วิธีเฉพาะเจาะจง 1,134 25,053,467.95 91.21 

 
รวม 1,137 27,467,467.95 100.00 
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ในปีงบประมาณ  2562  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 
27,467,467.95.-บาท  จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่จ านวนสูงสุด วิธีเฉพาะเจาะจง  1134 โครงการ 
จ านวนเงิน  25,053,467.95.-บาท คิดเป็นร้อยละ  91.21 รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 3 โครงการ 
จ านวนเงิน 2,414,000.00.-บาท  คิดเป็นร้อยละ  8.79    

   2.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.1 การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหมวดไม่เป็นไปตาม

แผนค่าใช้จ่ายที่จัดท าไว้ เนื่องจากรายได้จากการให้บริการไม่เพียงพอ หน่วยงานมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งอาจท า
ให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการควบคุมก ากับติดตามการใช้งบประมาณ
อย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถแก้ไขและจัดการกับความเสี่ยงได้ 

 
 2.2 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ส่วนใหญ่จะต้องด าเนินการใน

ระบบ e-GP ให้ทันเวลา เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลา ท าให้เกิดความล่าช้า เกิดความผิดพลาด 
หรือความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 

8.79 

91.21 

ร้อยละของงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562จ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวน 

วิธีเฉพาะเจาะจง 



 2.3 การบันทึกระบบ e-GP  มีความล่าช้า เนื่องจากมีผู้ใช้งานจ านวนมาก ท าให้การบันทึก
ข้อมูลในระบบ e-PG ไม่สามารถท าได้ต่อเนื่อง 

 

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดของการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.1 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น มีรายได้จากการให้บริการไม่เพียงพอ ขาดสภาพคล่องด้าน

การเงิน จึงท าให้เกิดอุปสรรคในการช าระหนี้ 
3.2 ปัญหาเรื่อระยะเวลาในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผล

ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 
3.3 ระบบ Internet และประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์มีผลต่อการท างาน ท าให้เกิด

ความล่าช้า 
3.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีจ านวนน้อย และมีงานประจ าของตนเอง ท าให้ต้องแบ่ง

เวลาในการด าเนินการจัดหาพัสดุ ประกอบกับขั้นตอนในการลงระบบ e-GP มีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น ท าให้ลง
รายการในระบบไม่ทันเวลา  

          4.  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
      ในปีงบประมาณ 2562  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอก

งบประมาณ (เงินบ ารุง)  รวมทั้งสิ้น 1,137 รายการ   วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  29,487,567.95 บาท  
(ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ด าเนินการซื้อจัดจ้างจริง เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 27,467,467.95 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)  
ประหยัดงบประมาณ 2,020,100.- บาท คิดเป็นร้อยละ 6.85 

 
    5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ

จัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปัญหา/อุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. กฎหมาย  ระเบียบฯ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติและให้
เป็นไปตามแผน  เป้าหมายที่วางไว้  

1. จัดท าควบคุมภายในในทุกกระบวนการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  
2.ติดตามการด าเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง 

2. อัตราก าลังที่มีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง  ท าให้
ต้องสร้างการเรียนรู้ใหม่และการท างานไม่ต่อเนื่อง 

1. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมตามหลักเกณฑ์หรือนโยบาย
ของหน่วยงาน 
2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
กว่าหรือศึกษาดูงานของหน่วยงานราชการอ่ืน 
3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่พัสดุใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง 

3.ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีที่มีอยู่ไม่รองรับกับ
ความต้องการใช้ และขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 

1. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมระบบคอมพิวเตอร์   
2. ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน หรือจัดผู้ดูแล
รับผิดชอบที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี 



ปัญหา/อุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.การบันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 1.  ให้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดย
คณะกรรมการต้องก าหนดแผนการตรวจฯ 
2.  จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  รายงาน ให้เป็น
ปัจจุบัน 
3.  ก าหนดระยะเวลาการน าเผยแพร่ข้อมูลในweb 
site  และรายงานผู้บริหาร  

 
 

 
  

ลงชื่อ..............................................ผู้จัดท ารายงาน           
               (นางศศิกานต์  พรหมขุนทอง)              
                          เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   

 
 

                                                         ลงชื่อ..............................................ผู้บริหาร  
                                                                (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
                                                     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
 
 


