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ค าน า 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA ) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
ตลอดจนการประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ
โปร่งใสรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมภิบาล รวมไปจนถึง “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้าง
เสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงาน
ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก และในภาพรวมที่
สะท้อนผลการประเมิน ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติ
ราชการที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้
เป็นอย่างด ี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์กรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค โดยน ากรอบการประเมินมาปรับใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่งผลให้สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564)  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศรีธาตุ ที่ให้
ความร่วมมือในการด าเนินการ และประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  ซึ่งประโยชน์คือ ผลการประเมินเป็นข้อมูล
ส าคัญในการวางแผนปรับปรุงแก้ไขด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นความรู้ใหม่ และบุคลากรสามารถน าผลการประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ปรับปรุง
แก้ไขงาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป เอกสารฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพื่อสรุปวิเคราะห์และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน จากการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  นั้น ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ทั้งในการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การติดต่อประสานงาน ปัญหาของตัวบุคคล และปัญหาอ่ืนๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้
ผู้ปฏิบัติงานจะน าไปศึกษา วิเคราะห์ และหาวิธีการแก้ไขเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
                            โรงพยาบาลศรีธาตุ 
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แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ดัชนีความโปร่งใส 

ตัวชีวัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

EB 3  หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ที่ผ่านมา)  

 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

 มีการด าเนินการ หลักฐาน คือ 
1.  บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.  บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่รายงานการน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4.  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีลักษณะเป็น รูปเล่ม
รายงาน โดยต้องน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ 2) องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 

 มีการด าเนินการ หลักฐาน คือ 
1.  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 เล่ม 
2.  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และ 
Print Screen จาก Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

 มีการด าเนินการ หลักฐาน คือ 
    1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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1) มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ 
เอกสารเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขเพื่อพัฒนา “ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง”  
ในรอบปีงบประมาณ  2563 โรงพยาบาลศรีธาตุ 

  การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานส่วนหนึ่งของงานพัสดุ ด้านการจัดหา ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่หน่วยงานย่อมมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ จะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน ซึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการด าเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดในการ
ด าเนินงานค่อนข้างมาก นอกจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือเป็นหลัก
และแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันก็มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่างๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอีกมาก เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของรัฐบาล ดังนั้น การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง จึงประสบกับปัญหาความยุ่งยากในขั้นตอน โดยเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง ฉะนั้น หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง จึงจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด 

  จากผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปี 2563 นั้น ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลศรีธาตุ พบว่า
การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วนกระชั้นชิด  ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและยัง
ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ก าหนดไว้ และปัญหาในขั้นตอนของระบบเอกสาร ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานได้น าไปศึกษา วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป  
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บทท่ี 1 

กิจกรรมเฝ้าระวังระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลศรีธาตุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของ
หน่วยงาน 

 ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีแนว
ทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม และเป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2552 และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องควบคุมก ากับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัดก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัดก าหนดแนวทางในการปฏิบัติใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ดังนี้  

1) บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูลหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์  

2) บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ด้วยความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา  

3) บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจาก
ผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์  

4) บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการ
เกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจแต่ทั้งนี้ การ
ปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม  

5) บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้
เกี่ยวของกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ  

6) บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด  

7) บุคลากรในหน่วยงานด าเนินการใช้จ่าย ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนราชการเป็นหลัก โดยค านึงถึงความ
ถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย  

8) ผู้บังคับบัญชาพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน ารับฟังความ
คิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 

9) ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติ
เพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดตามมาตรการแนวทางปฏิบัติใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานอย่าง
เคร่งครัด  ในหน่วยงานน าประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในงาน
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ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยที่แบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจักจ้างทุกวิธีของหน่วยงานจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของหัวหน้า เจ้าหน้าที่ และกรรมการตรวจรับพัสดุต้องให้ค าว่ามั่นว่าจนไม่มีความเกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์
และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส 
สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา  
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า
แนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ก าหนดแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกเป็น 2 รูป คือ (1) วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 
5,000 บาท แต่ไม่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้า กับผู้ขาย ผู้รับผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่หรือกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทราบโดยทันที  
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด 

1.การเปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือเวียนต่างๆที่เก่ียวข้อง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนในการ
ด าเนินงานใหม่ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าในกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลศรีธาตุ  

2.การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้  

3.ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี เช่น การจัดซื้อ ยา 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จึงมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ท า ให้การด าเนินการ
จัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน  

ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงพยาบาลศรีธาตุ น าเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังนี้  

1) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ก ากับ ดูแลตรวจสอบ ประเด็นการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของ
หน่วยงาน การรายงานผลตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงานอย่างรอบคอบและรัดกุม  

3) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ก ากับ ดูแลผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นไปตาม กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ก าหนด เพ่ือป้องกันการทุจริตและการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่าง
รอบคอบและรัดกมุ  

 
 
 
 
 
  



9 
 

 
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 โรงพยาบาลศรีธาตุน าเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังนี้  

1) วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง
ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

2) ก าหนดกรอบรายงานและประเมินผลอย่างเคร่งครัด ก าหนดรายละเอียดก าเนินการ ดังนี้  
2.1 ) รายงานผลการซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน .. 

(แบบ สขร.1) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  

2.2 ) จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบหลายเดือน .. (แบบ สขร.1) เสนอผู้บริหาร
ของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของ หน่วยงานน าแบบสรุปผลการ
ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน .. (แบบ สขร.1) ขึ้นเว็บไซต์ 
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1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

  โรงพยาบาลศรีธาตุได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยได้รับ
อนุมัติเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น  102,649,770.66 บาท  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 โรงพยาบาลศรีธาตุได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  ดังนี้  

ล าดับที ่ รายการ วงเงินที่ได้รับ (บาท) 
1 รายได ้UC 52,668,44125 
2 รายได้จาก EMS 110,000.00 
3 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 10,000.00 
4 รายได้ค่ารักษา อปท. 1,120,000.00 
5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 6,812,000.00 
6 รายได้ประกันสังคม 1,150,000.00 
7 รายได้แรงงานต่างด้าว 8,566.24 
8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 3,671,200.00 
9 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 25,650,121.17 
10 รายได้อ่ืน 7,630,042.00 
11 รายได้งบลงทุน 3,819,400.00 

 รวมรายได ้ 102,649,770.66 

 
แผนภูมิที่  1  แสดงรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  
 

            

  

รายได้ UC รายได้จาก EMS 

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสงักดั รายได้ค่ารักษา อปท. 

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง รายได้ประกนัสงัคม 

รายได้แรงงานต่างด้าว รายได้ค่ารักษาและบริการอ่ืน ๆ 

รายได้งบประมาณสว่นบคุลากร รายได้อ่ืน 

รายได้งบลงทนุ รวมรายได้ 
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ตารางแสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการ วงเงินที่ได้รับ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
1 ค่าเวชภัณฑ์ยา 8,314,723.95 36.68 
2 ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,055,290.75 13.48 
3 ค่าวัสดุทันตกรรม 346,200.00 1.54 
4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,609,033.00 15.92 
5 ค่าใช้สอย 3,204,655.00 14.13 
6 ค่าวัสดุใช้ไป 4,138,512.00 18.25 

รวม 22,668,414.70 100 

 
แผนภูมิแสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

  

ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 

ค่าวัสดุทันตกรรม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุใช้ไป 

รวมทั้งสิ้น 
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โดยแยกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหมวดตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ผลการด าเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 การจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ในโรงพยาบาลศรีธาตุแบ ่งเป็น 2 หมวดหล ักเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์
มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โดยมีผลการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนครั้งจ าแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

วิธ ีการจัดซือ้จัดจ้างเวชภัณฑ์ยา จ านวนครั้ง ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง (ข) 225 67.17 

เฉพาะเจาะจง (ซ) 17 5.07 

สอบราคา 0 0.00 

ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ 0 0.00 

วิธ ีการจัดซือ้จัดจ้างเวชภัณฑ์วัสดุการแพทย์ จ านวนครั้ง ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง (ข) 93 27.76 

เฉพาะเจาะจง (ซ) 0 0 

สอบราคา 0 0 

ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ 0 0 

รวม 335 100.00 

 
ในปีงบประมาณ  2563 โรงพยาบาลศรีธาตุได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างจ านวน 335 ครั้ง  พบว ่าวิธีการจัดซ้ือจัด

จา้งที่มีจ านวนครัง้สูงที่สุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) จ านวน 318 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 94.93 วิธีเฉพาะเจาะจง (ซ) 
17 ครั้ง ร้อยละ 5.07 ซ่ึงเป็นการจัดซ้ือยาจากองค์การเภสัชกรรม  ไม่มีการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา และประกวดราคา
ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

การจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ 
 

โรงพยาบาลศรีธาตุได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จากงบประมาณเงินอุดหนุนผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ์ ประจ าปี 2563 โดยน ามาใช้ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลศรีธาตุ  จ านวน 1 ครั้ง 
มูลค่า 115,200 บาท 

 

การจัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ (เง ินบ ารุงโรงพยาบาล) 
 

โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้จัดสรรเง ินนอกงบประมาณ (เงินบ าร ุง) ส าหรับจัดหาเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย ์
เพ่ือให้บริการแก่ผู้ป่วย และใช้ในการดำเนินงานตามปกติของโรงพยาบาล ในป ีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จ ัดสรรเงิน
บ าร ุงไว้ทัง้สิ้น 10,853,786.43 บาท  รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางท ี่ 2 แสดงแผนจัดซ้ือจ ัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลศรีธาตุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 
ประเภทพัสดุ 

วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน 

(บาท) 

 
ร้อยละ 

เวชภัณฑ์ยา 8,314,723.95 76.61 

วัสดุการแพทย์ทั่วไป 2,539,062.48 23.39 

รวม 10,853,786.43 100.00 
 

วงเง ินท ี่ได้รับจ ัดสรรแบ่งเป็นสองหมวด ได้แก่ เวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป  โดยหมวดเวชภัณฑ์ยา
ได้รับจัดสรรเ งิน 8,314,723.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.61  หมวดวัสดุการแพทย์ทั่วไป ได้รับจัดสรรเ งิน 
2,539,062.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.39 

เมื่อได้ร ับการจัดสรรและอนุมัติแผนจัดซ้ือโดยผู้บริหารแล้วเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้ังแต ่ 1ตุลาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2563 โดยมีผลการด าเนินงานดังตารางที ่3 
 

ตารางท่ี  3 แสดงผลการดำเน ินการจดัซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

ประเภทพัสดุ 

 

วงเง ินที่ได้รับอนุมัติตามแผน 
(บาท) 

 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จ านวน

เงิน 
งบประมาณที่ใช้ 
ดำเนินการแล้ว 

(บาท) 

ร้อยละการ 
จัดซ้ือตาม 

แผน 

เวชภัณฑ์ยา 8,314,723.95 เฉพาะเจาะจง (ข) 6,618,051.93 79.59 

เฉพาะเจาะจง (ซ) 1,905,949.44 22.92 
  102.51 

วัสดุการแพทย์ทั่วไป 2,539,062.48 เฉพาะเจาะจง (ข) 2,360,018.52 92.95 

รวม 10,853,786.43  10,884,019.89 100.28 

จากตารางที่ 3 พบว่าในหมวดเวชภัณฑ์ยา การจัดซื้อด าเนินการได้ร้อยละ 102.51 ของแผน การจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุการแพทย์ทั่วไป ได้ร้อยละ 92.95 ของแผน ภาพรวมการจัดซื้อท้ัง 2 ประเภท ด าเนินการได้ร้อยละ 100.28 

เมื่อท าการวิเคราะห์การดำเนินงาน พบว่า การจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาสูงกว่าแผนเล็กน้อย เนื่องจาก โรงพยาบาล
ศรีธาตุ รับการส่งต่อโรคท่ีซับซ้อนจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และโรงพยาบาลกุมภวาปี เพ่ิมขึ้น มีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการสั่งใช้ยาในบางกลุ่มโรค ท าให้ต้องใช้ยาที่มีมูลค่าสูงขึ้น และมีการระบาดของ Covid-19 ท าให้เกิดการใช้
ยา ได้แก่ alcohol gel และวัสดุการแพทย์ ได้แก่ mask disposable, mask N95, Glove disposable และ ชุด 
cover all ที่นอกจากปริมาณเพ่ิมข้ึน ราคาก็ยังมีปรับเพิ่มสูงขึ้นมาก 

ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ทั่วไป ด าเนินการได้ต่ ากว่าแผน ได้ร ้อยละ 92.95 เนื่องจาก มีนโยบายใน
การช่วยประหยัดให้ใช้เท่าท่ีจ าเป็น และจัดซื้อในราคาที่ถูกลง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 
ท าให้ผู้มาใช้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในลดลง ส่งผลให้ปริมาณการใช้วัสดุการแพทย์ในหลายรายการลดลงด้วย 
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แผนภูมิที่  1  แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าเวชภัณฑ์ยา ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แผนภูมิที่  2  แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
(เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

8,314,723.95 8,524,001.37 

แสดงการใช้จ่ายของแผนการด าเนินการ 
ฝ่ายเภสัชกรรม ค่าเวชภัณฑ์ยา 

วงเงินจดัสรร วงเงินท่ีใช้ไป 

2,539,062.48 

2,360,018.00 

แสดงการใช้จ่ายของแผนการด าเนินการ 
จัดสรรงบค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์  

วงเงินจดัสรร วงเงินท่ีใช้ไป 
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

 โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าวัสดุทันตกรรม ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

 

 

แผนภูมิที่  1  แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าบริการทางทันตกรรมที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

346,200.00 497,194.02 

แสดงการใช้จ่ายของแผนการด าเนินการ 
จัดสรรงบค่าวัสดุทันตกรรม 

วงเงินจดัสรร วงเงินท่ีใช้ไป 

แผนการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ วงเงินที่ใช้ไป เหลือจ่าย 

วัสดุ 
ทันตกรรม
(จ านวน
รายการ) 

ร้อยละ
รายการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
จ านวนเงิน

ที่ใช้ไป 
หมายเหตุ 

เ งิ น น อ ก
งบประมาณ 
( เ งิ น บ า รุ ง ) 
ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

346,200.00 497,194.02 -150,994.02 41 100% 143.61% 
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

     การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร งบประมาณ 
346,200.00 บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 74 รายการ 
 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนรายการ 
วงเงินที่ใช้ไป 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

    1 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 41 497,194.02 143.61% 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร 346,200.00 บาท ได้ท า
การจัดซื้อวัสดุทันตกรรมทั้งหมด 41 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 497,194.02 บาท คิดเป็นร้อยละ-143.61% ของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด เกินงบประมาณเป็นเงิน -150,994.02 บาท คิดเป็นร้อยละ -43.61 % 
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

 โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงิน
บ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

 

แผนภูมิที่  1  แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ที่เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  
     การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรรงบประมาณ 3,609,033.00  
บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 166 รายการ 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนรายการ 
วงเงินที่ใช้ไป 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 166 3,882,028.75 107.56% 

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร 3,609,033.00 บาท 
ได้ท าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 166 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 3,882,028.75 บาท  คิดเป็นร้อยละ 107.56 % 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด เกินงบประมาณเป็นเงิน -272,995.75 บาท คิดเป็นร้อยละ -7.56% 

3,609,033.00 
3,882,028.75 

แสดงการใช้จ่ายของแผนการด าเนินการ 
จัดสรรงบค่า วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วงเงินจดัสรร วงเงินท่ีใช้ไป 

แผนการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ วงเงินที่ใช้ไป เหลือจ่าย 

วัสดุ 
วิทยาศาสตร์

(จ านวน
รายการ) 

ร้อยละ
รายการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
จ านวนเงิน

ที่ใช้ไป หมายเหตุ 

เงินนอก
งบประมาณ 
(เงินบ ารุง) 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

3,609,033.00 3,882,028.75 -272,995.75 166 100% 107.56% 
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าใช้สอย ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

 
แผนภูมิที่  1  แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าใช้สอย  ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

     การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้สอย ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรรงบประมาณ 3,204,655.00 บาท 
รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 164  รายการ 
ล าดับที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนรายการ วงเงินใช้ไป (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 164 4,537,259.64 141.58% 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้สอย ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร  3,204,655.00 บาท ได้ท า
การจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้สอย ทั้งหมด 164 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 4,537,259.64 บาท  คิดเป็นร้อยละ 141.58 %  ของ
งบประมาณท่ีได้จัดสรรทั้งหมด เกินงบประมาณเป็นเงิน -1,332,604.64 บาท คิดเป็นร้อยละ -41.58 % 

วงเงินจดัสรร, 
3,204,655.00, 41% 

วงเงินท่ีใช้ไป 
4,537,259.64 

แสดงการใช้จ่ายของแผนการด าเนินการ 
งบจัดสรรค่าใช้สอย  

วงเงินจดัสรร วงเงินท่ีใช้ไป 

แผนการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ วงเงินที่ใช้ไป เหลือจ่าย 
ค่าใช้
สอย

(จ านวน) 

ร้อยละ
รายการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
จ านวน
เงินที่ใช้

ไป 

หมายเหตุ 

เ งิ น น อ ก
งบประมาณ 
( เ งิ นบ า รุ ง ) 
ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

3,204,655.00 4,537,259.64 -1,332,604.64 164 100% 141.58% 
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าวัสดุใช้ไป ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

 

แผนภูมิที่  1  แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าค่าวัสดุใช้ไป ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  
     การด าเนินการจัดซื้อค่าวัสดุใช้ไป ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร งบประมาณ 4,138,512.00 บาท รวม
รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 296 รายการ 
 
ล าดับที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนรายการ วงเงินใช้ไป (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 296 3,296,566.72 79.66 % 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การด าเนินการจัดซื้อวัสดุใช้ไป ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร 4,138,512.00 บาท ได้ท าการจัดซื้อ
วัสดุใช้ไป ทั้งหมด 296 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 3,296,566.72 บาท  คิดเป็นร้อยละ 79.66% ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด วงเงินคงเหลือ 841,945.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.34% 

4,138,512.00 

3,296,566.72 

แสดงการใช้จ่ายของแผนการด าเนินการ 
งบสรรค่าวัสดุใช้ไป 

วงเงินจดัสรร วงเงินท่ีใช้ไป 

แผนการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ วงเงินที่ใช้ไป เหลือจ่าย 
ค่าวัสดุ
ใช้ไป

(จ านวน) 

ร้อยละ
รายการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
จ านวนเงินที่

ใช้ไป หมายเหตุ 

เ งิ น น อ ก
งบประมาณ 
( เ งิ น บ า รุ ง ) 
ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

4,138,512.00 3,296,566.72 841,945.28 296 100% 79.66% 
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การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ตารางสรุปผลงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ประหยัดได้ (ต.ค. 2562 -  ก.ย. 2563) 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร( หน่วย : บาท) 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่ประหยัดได้ 

22,668,414.70 23,898,525.38 -1,23,110.68 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 105.43 ร้อยละ -5.43 

จากตารางพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลศรีธาตุในปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อจัดจ้างเกินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรตามแผนงานโครงการร้อยละ -5.43 เป็นเงินทั้งสิ้น -1,23,110.68 บาท จากการวิเคราะห์ทุกหมวดไม่
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนงานฯ ยกเว้นหมวดค่าวัสดุใช้ไปที่เป็นไปตามแผนงานฯ ปัจจัยที่ส่งผลให้การ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี เช่น การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์
การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ท าให้การด าเนินการจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน 
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คณะท างานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1. นางสาวสุภาวดี  วิไชยวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  ประธานคณะท างาน 
2. นางสาวจุฬาลักษณ ์ สดสุชาติ   ทันตแพทย์ช านาญการ                    คณะท างาน 
3. นายเฉลิมชัย     สถาวรินทุ   เภสัชกรช านาญการ             คณะท างาน 
4. นายพงษ์พันธ์    ท ามา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญกา             คณะท างาน 
5. นางสาวองุ่น       รินทรึก  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ            คณะท างาน 
6. นางสาวจิราพร    วรางกูร  พนักงานพิมพ์ชั้น 3                            เลขานุการคณะท างาน 

 
หน้าที่ 
1. ด าเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณก่อนหน้า 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขต่อผู้บริหาร และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 


