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ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ก

คานา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลควนขนุน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ จัดทา
แผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงิ นนอกงบประมาณ ประเภทเงิ นบ ารุ ง
โรงพยาบาล รวมถึงแผนการจั ดซื้อจั ดจ้ าง ประจาปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิ น
ก่อสร้าง) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็ นไปตามกรอบคารั บรองและการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ราชการตามค ารับรองการปฏิ บัติ ราชการระดั บ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับความสาเร็จในการจัดทา แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทาข้อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงนาเสนอข้อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลควนขนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ วิธีปฏิบั ติ และมติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน
ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันใน
ระดั บหนึ่ งว่ า การด าเนิ นการด้ านการจั ดซื้ อจั ดจ้ างของโรงพยาบาลควนขนุ นนั้ น ไม่ มี การทุ จริ ตและไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการปูองกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจา
งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลควนขนุน
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลควนขนุน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุ ง ได้ จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบารุงโรงพยาบาล รวมถึงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีของหน่วยงานเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามกรอบคารับรองและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระดับความสาเร็จในการจัดทา แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน และวิเคราะห์
ความเสี่ ยงด้ านการจั ดซื้อจั ดจ้ าง วิเคราะห์ ผลการจั ดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ ความสามารถในการประหยั ด
งบประมาณของกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงนาเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลควนขนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อ
การตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 และมี การปรั บปรุ งกระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ างเป็ นไปตามระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ วิ ธี ปฏิ บั ติ และมติ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างของโรงพยาบาลควนขนุนนั้น ไม่มีการทุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการ
ปูองกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจา
ในการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณของหน่วยงานนั้น ได้มีการดาเนินการจัดซื้อ
จั ดจ้ างตามพระราชบั ญ ญั ติ การจั ดซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่น
ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส โดยมีการกาหนดวิธีการกระบวนการในการตรวจสอบเจาหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการจั ดซื้อจั ดจ้ างว่ามีความสั มพันธ์หรือรู้จักสนิทสนมกับผู้ ที่มาเสนองานหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามนัยในมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ตลอดจนจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ
(เงินบารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบ
ลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่
เป็นธรรม เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ

-๒จัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และปูองกันปัญหาการทุจริต โดยมีกลไก มีมาตรฐาน และมีการวางแผนระบบในการ
ดาเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดและการจัดหาพัสดุ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ย งด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุ ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.2 เพื่ อ ก าหนดมาตรการในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของโรงพยาบาลควนขนุ น จั ง หวั ด พั ท ลุ ง
ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรับปรุงกระบวนงาน
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2.4 เพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลควนขนุน มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดาเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่มีการทุจริต และ
หรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีก าร เตรียมการปูองกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจา
3.2 มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความ
โปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.3 ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลควนขนุน

บทที่ 2
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการรายงานผล
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3
รวมทั้งรายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 เพื่อนาไป
ปรับปรุงการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ขอสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
ตามที่โรงพยาบาลควนขนุน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบดาเนินงาน แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิต
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รหัส 21002327A0000000 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพต่ างด้ าว รหั ส 21002xxxxO3125 แหล่ ง ของเงิน 63112xx ประจาปี
งบประมาณ 2563 จานวน 15,625 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิ ตประชาชนได้รั บ การดูแลสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง (2100235724000000)
กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ เฝู า ระวั ง ปู อ งกั น ควบคุ ม โรค และภั ย สุ ข ภาพ
(21002xxxxO3137) งบดาเนินการแหล่งของเงิน (63112xx) เพื่อสนับสนุนการดาเนินการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จานวน 35,150.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง (2100239024000000)
กิจกรรมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝูาระวังปูองกัน ควบคุม และภัยสุขภาพ (21002xxxxN4554)
งบดาเนินงาน แหล่งของเงิน 62112xx เพื่อสนับสนุนการดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในเด็กและสตรี จานวน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาท) และเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3
แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ผลผลิตโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (2100205782000000) กิจกรรมให้บริการรักษาพยาบาลและ
ฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยยาเสพติดในพื้นที่ (21002xxxxO3095) และกิจกรรมติดตามผู้ปุวยที่ผ่านการบาบัดรักษา
ยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติด (21002xxxxO3096) จานวน 96,000.00 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 151,775 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
จากงบประมาณดังกล่าวโรงพยาบาลควนขนุน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 3 รายการ เป็นเงินจานวน 40,775.00 บาท (สี่หมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
ห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 26.86 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ซึ่งดาเนิน ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP เกินวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จานวน 3 รายการ รายละเอียดตามตาราง
ที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดาเนินการ) ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่

วงเงินที่ซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

1

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

20,985.00 20,985.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เที่ยงธรรม
เครื่องเขียน /20,985.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด เที่ยงธรรม
เครื่องเขียน /20,985.00

-

2

จัดจ้างทาไวนิล

16,825.00 16,825.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยจันทร์
/16,825.00

นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยจันทร์
/16,825.00

-

3

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

2,965.00

เฉพาะเจาะจง

นายอดิศักดิ์ ดวงจันทร์/
2,965.00

นายอดิศักดิ์ ดวงจันทร์/
2,965.00

-

2,965.00

-5ในส่วนของงบประมาณที่เหลือจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้สาหรับการดาเนินการตาม
โครงการเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คิดเป็นเงินจานวน 19,250.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อย
ห้ า สิ บ บาทถ้ ว น) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.68 ของงบประมาณทั้ ง หมด ค่ า อาหารกลางวั น คิ ด เป็ น เงิ น
25,750.00 บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 16.97 ของงบประมาณ
ทั้งหมด และเป็นค่าวิทยากร จานวน 66,000.00 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 43.49
ของงบประมาณทั้งหมด
นอกจากนี้ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปี 2563 โรงพยาบาลควนขนุน
ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยแยกเป็นรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ประเภท
วัสดุสานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว (รวมแก๊ส)
วัสดุบริโภค
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุก่อสร้าง (รวมประปา)
วัสดุอื่นๆ
วัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน)
ค่าประชาสัมพันธ์
ซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน
ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟูา
ซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ
ซ่อมอาคารโรงพยาบาล
กาจัดขยะ
ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
จ้างทาความสะอาด
จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
จ้างเหมาบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
1,075,000.00
60,000.00
500,000.00
80,000.00
0.00
150,000.00
1,084,025.00
1,650,000.00
400,000.00
130,000.00
100,000.00
500,000.00
100,000.00
130,000.00
100,000.00
5,000.00
150,000.00
110,000.00
450,000.00
500,000.00
1,500,000.00
860,000.00
150,000.00

งบประมาณที่ใช้
ไป
1,137,297.00
74,077.00
448,309.30
145,123.00
0.00
142,938.00
804,298.00
1,562,246.00
400,104.00
137,215.80
88,458.00
318,139.87
110,820.00
170,422.68
125,945.00
0.00
179,922.25
78,458.00
476,434.00
531,511.00
1,400,310.00
873,400.00
83,800.00

หมาย
เหตุ

-6ลาดับ
ประเภท
ที่
24. จ้างเหมาบริการอื่นๆ
25 ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (สารองจ่าย
ครุภัณฑ์ สารองจ่ายอื่นๆ
26. วัสดุการแพทย์
27. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
28. วัสดุเภสัชกรรม
29. เวชภัณฑ์ยา
- ยาแผนปัจจุบัน
- ยาสมุนไพร
30. วัสดุทันตกรรม
31. ค่าครุภัณฑ์การแพทย์
32. ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
33. สิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
2,360,000.00
1,000,000.00

รวม

งบประมาณที่ใช้
ไป
1,093,591.20
818,369.00

หมาย
เหตุ

8,000,000.00 6,251,971.74
6,819,234.00 6,071,793.90
250,000.00
206,915.00
25,474,599.86 25,640,706.07
24,974,599.86 25,052,141.47
500,000.00
588,564.60
2,000,037.89 1,282,106.73
114,500.00
0.00
643,350.00
89,450.00
195,000.00
84,430.00
82,115,346.61 76,469,268.61

ในส่วนของงบลงทุน ประจาปี 2563 โรงพยาบาลควนขนุน ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยแยก
เป็นรายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ลาดับ
ประเภท
ที่
1. ครุภัณฑ์การแพทย์
2. สิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
หมายเหตุ
จัดสรร
1,960,000.00
สสจ.ดาเนินการ
67,708,000.00
สสจ.ดาเนินการ สัญญา
ผูกผันถึงปีงบประมาณ
2564
รวม 69,668,000.00
-

ในส่วนของงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจาปี 2563
โรงพยาบาลควนขนุน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,314,300.00 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อย
บาทถ้วน) เป็นงบในส่วนของระดับหน่วยบริการ (70) จานวน ๒,๔๘๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่น
สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นงบประมาณสาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ จานวน 1,028,000.00 บาท (หนึ่งล้านสอง
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) สาหรับสิ่งก่อสร้าง จานวน 796,300.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาท
ถ้วน) และสาหรับเป็นค่าเช่าครุภัณฑ์ จานวน 660,000.00 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ในส่วนของงบ
ระดับเขต (10%) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,830,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ใช้สาหรับ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด 1,830,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างโดยแยกเป็นรายละเอียดตามตารางที่ 4

-7ตารางที่ 4 แสดงผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่า
เสื่อม) ประจาปี 2563 โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ลาดับ
ประเภท
ที่
1. ครุภัณฑ์การแพทย์
2. สิ่งก่อสร้าง
3. ค่าเช่าครุภัณฑ์การแพทย์
รวม

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้ไป
จัดสรร
2,858,000.00 2,842,500.00
796,300.00 738,600.00
660,000.00 655,200.00
4,314,300.00 4,236,300.00

หมายเหตุ

2. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลควนขนุ น ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ได้ ใ ช้ ง บประมาณส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบดาเนินงาน แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิตโครงการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ รหัส 21002327A0000000 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพต่างด้าว รหัส 21002xxxxO3125 แหล่งของเงิน 63112xx ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวน 15,625 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตประชาชน
ได้รับการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง (2100235724000000) กิจกรรมสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ (21002xxxxO3137) งบดาเนินการ
แหล่งของเงิน (63112xx) เพื่อสนับสนุนการดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
จานวน 35,150.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๖3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ
และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง (2100239024000000) กิจกรรมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เฝูาระวังปูองกัน ควบคุม และภัยสุขภาพ (21002xxxxN4554) งบดาเนินงาน แหล่งของเงิน 62112xx
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จานวน 5,000.00 บาท
(ห้าพันบาท) และเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ผลผลิตโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ
(2100205782000000) กิจกรรมให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยยาเสพติดในพื้นที่
(21002xxxxO3095) และกิจกรรมติดตามผู้ปุวยที่ผ่านการบาบัดรักษายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติ
เสพยาเสพติ ด (21002xxxxO3096) จ านวน 96,000.00 บาท รวมเป็ นเงิน ทั้ งสิ้ น 151,775 บาท
(หนึ่ ง แสนห้ า หมื่ น หนึ่ ง พั น เจ็ ด ร้ อ ยเจ็ ด สิ บ ห้ า บาทถ้ ว น) จากงบประมาณดั งกล่ าวโรงพยาบาลควนขนุ น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 3 รายการ เป็นเงิน
จานวน 40,775.00 บาท (สี่หมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 26.86 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรทั้งหมด ซึ่งดาเนินดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP เกินวงเงิน 5,000 บาท
ขึ้นไป โดยใช้สาหรับการจัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 20,985.00 บาท (สองหมื่นเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

-8คิดเป็นร้อยละ 13.83 สาหรับจัดจ้างทาไวนิล จานวน 16,825.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบ
ห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 11.08 และสาหรับจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 2,965.00 บาท (สองพันเก้า
ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 1.95
ในส่วนของงบประมาณที่เหลือจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้สาหรับการดาเนินการตาม
โครงการเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คิดเป็นเงินจานวน 19,250.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อย
ห้ า สิ บ บาทถ้ ว น) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.68 ของงบประมาณทั้ ง หมด ค่ า อาหารกลางวั น คิ ด เป็ น เงิ น
25,750.00 บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 16.97 ของงบประมาณ
ทั้งหมด และเป็นค่าวิทยากร จานวน 66,000.00 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 43.49
ของงบประมาณทั้งหมดรายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงจานวนร้อยละของการเบิกจ่ายงบดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2563
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภท
วัสดุสานักงาน
จัดจ้างทาไวนิล
จัดจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวิทยากร
รวม

จานวนเงิน(บาท)
20,985.00
16,825.00
2,965.00
19,250.00
25,750.00
66,000.00
151,775.00

ร้อยละ
13.83
11.08
1.95
12.68
16.97
43.49
100.00

ในส่ ว นของเงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น บ ารุ ง ) ประจ าปี 2563 โรงพยาบาลควนขนุ น ได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณสาหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุประเภทต่างๆ โดย 3 อันดับ
แรกที่จัดซื้อมากที่สุด คือ เวชภัณฑ์ยา คิดเป็นร้อยละ 31.23 วัสดุการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 7.61 และ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 7.39 ตามลาดับ ซึ่งเมื่อสังเกตจะพบวัสดุบางรายการมีการ
จั ด ซื้อ ที่ม ากกว่า งบประมาณที่ ได้ รั บ จั ดสรรไว้ต อนต้น ปี แต่จ ากการจัด ซื้อ ก็ไ ม่ กระทบกั บ งบประมาณ
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้ออยู่เป็นระยะ เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดซื้อได้เหมาะสมกับความ
ต้องการใช้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนร้ อ ยละของการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น บ ารุ ง ) จาก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละประเภท ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวนเงินที่ได้รับ
จานวนเงินที่ใช้ไป
คิดเป็น
ลาดับ
ประเภท
จัดสรร (บาท)
(บาท)
ร้อยละ
1. วัสดุสานักงาน
1,075,000.00
1,137,297.00 105.80
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
60,000.00
74,077.00 123.46
3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
500,000.00
448,309.30
89.66
4. วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
80,000.00
145,123.00 181.40
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
0.00
0.00
0.00

-9ลาดับ
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
25.
26.
28.
28.
29.
30.
31.
32.

ประเภท
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว (รวมแก๊ส)
วัสดุบริโภค
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุก่อสร้าง (รวมประปา)
วัสดุอื่นๆ
วัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน)
ค่าประชาสัมพันธ์
ซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน
ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟูา
ซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ
ซ่อมอาคารโรงพยาบาล
กาจัดขยะ
ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
จ้างทาความสะอาด
จ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัย
จ้างเหมาบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
จ้างเหมาบริการอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (สารอง
จ่ายครุภัณฑ์ สารองจ่ายอื่นๆ
วัสดุการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัสดุเภสัชกรรม
เวชภัณฑ์ยา
- ยาแผนปัจจุบัน
- ยาสมุนไพร
วัสดุทันตกรรม
ค่าครุภัณฑ์การแพทย์
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
สิ่งก่อสร้าง
รวม

จานวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)
150,000.00
1,084,025.00
1,650,000.00
400,000.00
130,000.00
100,000.00
500,000.00
100,000.00
130,000.00
100,000.00
5,000.00
150,000.00
110,000.00
450,000.00
500,000.00
1,500,000.00
860,000.00

จานวนเงินที่ใช้ไป
(บาท)
142,938.00
804,298.00
1,562,246.00
400,104.00
137,215.80
88,458.00
318,139.87
110,820.00
170,422.68
125,945.00
0.00
179,922.25
78,458.00
476,434.00
531,511.00
1,400,310.00
873,400.00

คิดเป็น
ร้อยละ
95.29
74.20
94.68
100.03
105.55
88.46
63.63
110.82
131.09
125.95
0.00
119.95
71.33
105.87
106.30
93.35
101.56

150,000.00

83,800.00

55.87

2,360,000.00
1,000,000.00

1,093,591.20
818,369.00

46.34
81.84

8,000,000.00
6,819,234.00
250,000.00
25,474,599.86
24,974,599.86
500,000.00
2,000,037.89
114,500.00
643,350.00
195,000.00
82,115,346.61

6,251,971.74
6,071,793.90
206,915.00
25,640,706.07
25,052,141.47
588,564.60
1,282,106.73
0.00
89,450.00
84,430.00
76,469,268.61

78.15
89.04
82.77
100.65
100.31
117.71
64.10
0.00
13.90
43.30
93.12

-10ตารางที่ 7 แสดงจ านวนร้ อ ยละของการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น บ ารุ ง ) จาก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวนเงินที่ได้รับ
จานวนเงินที่ใช้ไป
คิดเป็น
ลาดับ
ประเภท
จัดสรร (บาท)
(บาท)
ร้อยละ
1. วัสดุสานักงาน
1,075,000.00
1,137,297.00
1.38
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
60,000.00
74,077.00
0.09
3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
500,000.00
448,309.30
0.55
4. วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
80,000.00
145,123.00
0.18
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
0.00
0.00
0.00
6. วัสดุคอมพิวเตอร์
150,000.00
142,938.00
0.17
7. วัสดุงานบ้านงานครัว (รวมแก๊ส)
1,084,025.00
804,298.00
0.98
8. วัสดุบริโภค
1,650,000.00
1,562,246.00
1.90
9 วัสดุเครื่องแต่งกาย
400,000.00
400,104.00
0.49
10. วัสดุก่อสร้าง (รวมประปา)
130,000.00
137,215.80
0.17
11. วัสดุอื่นๆ
100,000.00
88,458.00
0.11
12. วัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน)
500,000.00
318,139.87
0.39
13. ค่าประชาสัมพันธ์
100,000.00
110,820.00
0.13
14. ซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน
130,000.00
170,422.68
0.21
15. ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
100,000.00
125,945.00
0.15
16. ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟูา
5,000.00
0.00
0.00
17. ซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ
150,000.00
179,922.25
0.22
18. ซ่อมอาคารโรงพยาบาล
110,000.00
78,458.00
0.10
19. กาจัดขยะ
450,000.00
476,434.00
0.58
20. ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
500,000.00
531,511.00
0.65
21. จ้างทาความสะอาด
1,500,000.00
1,400,310.00
1.71
22. จ้างเหมาดูแลรักษาความ
860,000.00
873,400.00
1.06
ปลอดภัย
23. จ้างเหมาบารุงรักษา
150,000.00
83,800.00
0.10
เครื่องปรับอากาศ
24. จ้างเหมาบริการอื่นๆ
2,360,000.00
1,093,591.20
1.33
25. ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (สารอง
1,000,000.00
818,369.00
1.00
จ่ายครุภัณฑ์ สารองจ่ายอื่นๆ
25. วัสดุการแพทย์
8,000,000.00
6,251,971.74
7.61
26. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6,819,234.00
6,071,793.90
7.39
28. วัสดุเภสัชกรรม
250,000.00
206,915.00
0.25
29. เวชภัณฑ์ยา
25,474,599.86 25,640,706.07
31.23

-11ลาดับ
30.
32.
33.
32.

ประเภท
- ยาแผนปัจจุบัน
- ยาสมุนไพร
วัสดุทันตกรรม
ค่าครุภัณฑ์การแพทย์
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
สิ่งก่อสร้าง
รวม

จานวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)
24,974,599.86
500,000.00
2,000,037.89
114,500.00
643,350.00
195,000.00
82,115,346.61

จานวนเงินที่ใช้ไป
(บาท)
25,052,141.47
588,564.60
1,282,106.73
0.00
89,450.00
84,430.00
76,469,268.61

คิดเป็น
ร้อยละ
30.51
0.72
1.56
0.00
0.11
0.10
93.12

ในส่วนของเงินบารุง ประจาปี 2563 โรงพยาบาลควนขนุนได้รับจัดสรรงบประมาณสาหรับ
จัดซื้อจัดจ้างครุ ภัณฑ์ จ านวน 952,850.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิ บ บาทถ้วน)
โดยใช้งบประมาณสาหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ สานักงาน จานวน 89,450.00 บาท (แปดแสนเก้าพันสี่ร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 9.39 และดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง จานวน 84,430.00 บาท
(แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 8.86 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงจานวนร้ อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินบารุง (ครุภัณฑ์สิ่ งก่อสร้าง) ประจาปี
งบประมาณ 2563
ลาดับ
ประเภท
ที่
1. ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
2. สิ่งก่อสร้าง
รวม

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป ร้อยละ
จัดสรร
643,350.00
89,450.00
9.39
195,000.00
84,430.00
8.86
958,850.00
173,880.00 18.25

ในส่ ว นของงบค่า บริ ก ารทางการแพทย์ ที่เ บิก จ่ายในลั กษณะงบลงทุ น (ค่า เสื่ อม) ประจาปี
2563 โรงพยาบาลควนขนุน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,314,300.00 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
สามร้อยบาทถ้วน) เป็นงบในส่วนของระดับหน่วยบริการ (70) จานวน ๒,๔๘๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสน
แปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นงบประมาณสาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ จานวน 1,028,000.00 บาท (หนึ่ง
ล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สาหรับสิ่งก่อสร้าง จานวน 796,300.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสาม
ร้อยบาทถ้วน) และสาหรับเป็นค่าเช่าครุภัณฑ์ จานวน 660,000.00 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ในส่วน
ของงบระดับเขต (10%) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,830,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ใช้
สาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด 1,830,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยแยกเป็นร้อยละการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามตารางที่ 9

-12ตารางที่ 9 แสดงจานวนร้อยละของการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
(ค่าเสื่อม) ประจาปี 2563 โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ลาดับ
ประเภท
ที่
1. ครุภัณฑ์การแพทย์
2. สิ่งก่อสร้าง
3. ค่าเช่าครุภัณฑ์การแพทย์
รวม

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
2,858,000.00
796,300.00
660,000.00
4,314,300.00

งบประมาณที่ใช้ไป

ร้อยละ

2,842,500.00
738,600.00
655,200.00
4,236,300.00

65.89
17.12
15.19
98.20

ในส่วนของงบประมาณส่วนที่เหลือ จานวน 78,000.00 (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) งานพัสดุ
กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้จัดทาหนังสือเพื่อขออนุมัตินาเงินส่วนที่เข้าเงินบารุงโรงพยาบาล เพื่อใช้เงินดังกล่าว
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยอาคารจ่ายกลาง
แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดาเนินการจาแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง
34.36%
56.52%
9.12%
73%

วัสดุสานักงาน
จัดจ้างทาไวนิล
จัดจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าดาเนินการจัดประชุม

-13แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) จาแนกตามประเภท
ค่าใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง
0.55

0.18 0.39 0.13
0.17

0.09

0.22

0.17
0.11 0.21

1.56 1.38

0.1

0.15

0.98 0.49

0.58

1.9

1.71
1.06

0.64
0.1

1.33
1

7.61

31.23
7.39

0.25

วัสดุสานักงาน 1.38
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.09
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น 0.55
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.18
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.17
วัสดุงานบ้านงานครัว (รวมแก๊ส) 0.98
วัสดุบริโภค 1.90
วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.49
วัสดุก่อสร้าง (รวมประปา) 0.17
วัสดุอื่นๆ 0.11
วัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) 0.39
ค่าประชาสัมพันธ์ 0.13
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน 0.21
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ 0.15
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ 0.22
ซ่อมอาคารโรงพยาบาล 0.10
จากัดขยะ 0.58
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ 0.64
จ้างทาความสะอาด 1.71
จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 1.06
บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 0.10
จ้างเหมาบริการอื่นๆ 1.33
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น 1.00
วัสดุการแพทย์ 7.61
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7.39
วัสดุเภสัชกรรม 0.25
เวชภัณฑ์ยา 31.23
วัสดุทนั ตกรรม 1.56

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนจาแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
31.50%
ครุภัณฑ์การแพทย์
สิ่งก่อสร้าง

68.50%

-14แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละการใช้จ่ายงบค่าบริการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
ประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

15.19
17.12

ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์

65.89

สิ่งก่อสร้าง
ค่าเช่า

สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณงบด าเนิ น การโรงพยาบาลควนขนุ น จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ได้ รั บ
สนับสนุนงบประมาณ จานวน 151,775.00 บาท (ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563
ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 3 แผนงาน/โครงการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 40,775.00 บาท (สี่หมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 26.86 ของงบประมาณที่
ได้ รั บ การจั ด สรรทั้ ง หมด งบประมาณส่ ว นที่ เ หลื อ น าไปใช้ ส าหรั บ การจั ด ประชุ ม อบรม จ านวน
111,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 73.62 สาหรับแผนการใช้เงิน
นอกงบประมาณ (เงินบารุง) ดาเนิน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 2,275 โครงการ/
แผนงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,448,438.61 บาท (ห้าสิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบแปด
บาทหกสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 68.74 และจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จานวน 4 แผนงาน/
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,020,830.00 บาท (ยี่สิบล้านสองหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็น
ร้อยละ 24.38 งบประมาณคงเหลือ 5,646,078.00 บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดสิบแปดบาท
ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.88 ในส่วนของงบลงทุน ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จานวน 2
แผนงาน/โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,450,000.00 บาท (หกสิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิด
เป็นร้อยละ 93.95 งบประมาณคงเหลือ 4,218,000.00 บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
คิดเป็น ร้ อยละ 6.05 ในส่ว นของงบค่าบริ การทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่ อม)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 7 แผนงาน/โครงการ เป็นเงินจานวน
1,735,600.00 บาท (หนึ่ งล้ านเจ็ ดแสนสามหมื่นห้ าพันหกร้ อยบาทถ้ว น) คิดเป็นร้อยละ 40.23

-15ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี
e-bidding จ านวน 4 แผนงาน/โครงการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
2,500,700.00 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 57.96 งบประมาณคงเหลือ
78,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 1.81
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวม
ทั้งสิ้น 2,295 โครงการ พบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 2 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 2,285 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 99.56 และวิธี e-bidding จานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.44 ส่วนใหญ่พบว่ามีการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากวงเงินในการจัดซื้อไม่เกินตามที่ระเบียบกาหนด
ตารางที่ 10 แสดงร้อยละจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วิธีการจัดหา
จานวนโครงการ
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
2,295
2,285
10
(99.56)
(0.44)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จานวน
156,249,421.61 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจานวน 156,249,421.61 บาท คิดเป็นร้อยละ
37.34 และวิธี e-bidding เป็นเงินจานวน 87,971,530.00 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.30 จานวนเงิน
คงเหลือ 9,942,078.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.36 ในส่วนของงบค่าบริการทางการแพทย์เงินส่วนที่เหลือได้
ขออนุมัตินาเข้าเงินบารุง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลต่อไป ส่วนใหญ่พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เนื่องจากวงเงินในการจัดซื้อไม่เกินตามที่ระเบียบกาหนด จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับเหตุผลความจาเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ 11 แสดงร้อยละงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วิธีการจัดหา
งบประมาณทั้งหมด
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
156,249,421.61
58,335,813.61
87,971,530.00
(37.34)
(56.30)
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้
เครื่องมือควบคุมภายในองค์มาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุงจะไม่มีการ
ทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ไม่มี
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการปูองกันไว้ล่วงหน้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิ บั ติ ง านประจ า ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ พิ่ ม ภาระงานแต่ อ ย่ า งใด อี ก ทั้ ง ในกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ มี ก าร
ดาเนินการตามระเบียบทางการพัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
การจัดหาพัสดุมีกระบวนการดาเนินงานที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบหลายขั้นตอนมี
ความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจั ดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP ซึ่งทาให้เกิดปัญหากับ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขอสรุปปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในเพื่อปรับใช้
ในปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน และไม่เป็นบุคลากรที่จบการศึกษาด้านการเงิน/ด้านพัสดุ
ความสามารถในการดาเนินงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ เทียบไม่ได้กับผู้ที่จ บด้านดังกล่าวมาโดยตรง จึงมี
ความเข้าใจและความชานาญในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ
2. มีการจัดหาพัสดุนอกแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่กาหนดไว้
3. ขั้นตอนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แต่ละคณะล่าช้า เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิเสธการเป็นกรรมการ เนื่องจากไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดหาพัสดุและสิ่งก่อสร้าง

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
การจัดซื้อจั ดจ้างพัส ดุได้ดาเนินการตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทางโรงพยาบาลได้
ด าเนิ น การก าหนดแผนความต้ อ งการใช้ พั ส ดุ ไ ว้ แ ล้ ว ในช่ ว งต้ น ปี ง บประมาณ โดยได้ มี ก ารจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของพัสดุที่ต้องใช้ แต่ยังพบว่ามีความต้องการใช้พัสดุนอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ ทาให้มีความ
จาเป็นต้องใช้งบประมาณสาหรับการดาเนินการจัดซื้อพัสดุนอกเหนือจากแผนที่กาหนดไว้ แต่การจัดซื้อจัด
จ้างดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบประมาณในภาพรวมของโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการ
ภายในโรงพยาบาล มีการนาเข้าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อพิจารณา จึงทาให้ไม่ส่งผล
กระทบต่อการใช้งบประมาณในภาพรวมของโรงพยาบาลอีกทั้งยังมีการปรับแผนให้เหมาะสมกับความ
ต้องการใช้ ตามกรอบระยะเวลา 6 เดือน ทางโรงพยาบาลได้ มีการปรับ แผนเพิ่ม เติมให้ เหมาะสมกั บ
งบประมาณที่มีอยู่และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้

5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2564
1. ให้ผู้ มีส่ วนเกี่ย วข้องในการจัดทาแผน กาหนดคุณลักษณะพัส ดุที่ต้องการให้ชัดเจน และ
จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
2. ผู้ปฏิบัติงาน ควรกาหนดแผนการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้าใน
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค้นคว้าศึกษาจากเอกสารราชการ
3. เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้ อมในการจัดหา
พัสดุจัดเตรียม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec)/รูปแบบรายการราคากลาง จัดทา Time line ให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กาหนดไว้
4. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้ารับการอบรม
ความรู้ด้านพัสดุ
5. ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ้างที่กาหนด และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ

โรงพยาบาลควนขนุน
เลขที่ 232 หมู่ที่ 9 ตาบลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 0-๗๔๖8-2071-2 โทรสาร 0-7468-1781
อีเมล์ : kanun.insurance@gmail.com
เว็บไซต์ : http://khuankhanunhospital.org

