
ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพสัดุ 
โรงพยาบาลขนอม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 งานพสัดุ โรงพยาบาลขนอม ผลการด าเนินการการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน
ต่างๆ ในโรงพยาบาลขนอม ได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และมีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ตลอดจนใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmency Assessment-ITA) 
จากแหล่งงบประมาณดงัต่อไปน้ี 

1.) เงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน 6 งาน 
2.) งบลงทุนค่าครุภณัฑ ์และท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 
3.) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ระหวา่ง 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
4.) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ระหวา่ง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ส าหรับงบลงทุนค่าครุภณัฑ ์และท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ตาม
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  
 โรงพยาบาลขนอม วิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 2 ลกัษณะ คือ 
                1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ  
                   พ.ศ. 2565 
ล าดบัท่ี วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนโครงการ อตัราร้อยละ จดัซ้ือจดัจา้ง 

จ านวนเงิน (บาท) 
อตัราร้อยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 2,527 99.96 49,594,715.15 95.81 
2 วิธีประกวดราคา 

อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

1 0.04 2,150,000 4.16 

 รวม 2,528 100 51,744,715.15 100 
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 1. วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างเงินบ ารุงโรงพยาบาลขนอม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนโครงการ อตัราร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2,518 99.96 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

1 0.04 

รวม 2,519 100 
                 
 จากตารางท่ี 1 หน่วยงานในโรงพยาบาลขนอม ด าเนินการจดัหาพสัดุดว้ยเงินบ ารุงโรงพยาบาล รวมทั้งส้ิน  
2,519  โครงการ พบวิธีการจดัหาพสัดุสูงสุดเป็นอนัดบัแรกคือ วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน   2,518   โครงการ            
คดิเป็นร้อยละ 99.96   รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์  จ านวน  1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.04  
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละจ านวนเงินบ ารุงโรงพยาบาลจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงิน (บาท) อตัราร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 46,892,311.88 95.62 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

2,150,000 4.38 

รวม 49,042,311.88 100 
 
 จากตารางท่ี 2 งบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งตามวิธีการจดัหาพสัดุในแต่ละโครงการ  จ านวน 2,519 
โครงการ ใชเ้งินบ ารุงโรงพยาบาลทั้งส้ิน 49,042,311.88 บาท  พบการใชจ่้ายงบประมาณสูงสุดเป็นอนัดบัแรกในวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งส้ิน  46,892,311.88 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.62 อันดับสองคือวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวนเงินทั้งส้ิน 2,150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  4.38 ตามล าดบั 
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3. วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างเงินงบค่าเส่ือม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงพยาบาลขนอม 
ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนโครงการ อตัราร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 100 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

- - 

รวม 100 100 
                 
 จากตารางท่ี 3 หน่วยงานในโรงพยาบาลขนอม ด าเนินการจดัหาพสัดุดว้ยเงินงบค่าเส่ือม โรงพยาบาลขนอม 
รวมทั้งส้ิน  9  โครงการ พบวิธีการจดัหาพสัดุสูงสุดเป็นอนัดบัแรกคือ วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน   9    โครงการ            
คดิเป็นร้อยละ 100    
 
ตารางท่ี 4 ร้อยละจ านวนเงินงบค่าเส่ือม โรงพยาบาลจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงิน (บาท) อตัราร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2,702,403.27 100 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

- - 

รวม 2,702,403.27 100 
 
 จากตารางท่ี 4 งบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งตามวิธีการจดัหาพสัดุในแต่ละโครงการ                จ านวน 
9 โครงการ ใช้เงินงบค่าเส่ือม โรงพยาบาลทั้งส้ิน 2,702,403.27 บาท  พบการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งส้ิน 2,702,403.27 บาท คิดเป็นร้อยละ  100  
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 จากตารางท่ี 1 ถึง ตารางท่ี 4 จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง            
และรายละเอียดจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นมีความสอดคลอ้งกนั  
 4. วิเคราะห์การจดัซ้ือจดัจา้ง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ค่าครุภณัฑ ์และท่ีดินส่ิงก่อสร้าง             ตาม
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 5.เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ระหวา่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ส าหรับเงินบ ารุง งบค่าเส่ือม ของโรงพยาบาล 
 ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง    ระหวา่งปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 – 2565 ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ปี 2565 ปี 2565 
วิธีเฉพาะเจาะจง 1,974 (99.95%) 2,518 (99.96%) 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

1(0.05%) 1 (0.04%) 

รวม 1,975 2,519 
  

จากตารางท่ี 5  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจัดหาพัสดุเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นั้น จะเห็นไดว้่ามีจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ถึงร้อยละ 12.10  เม่ือจ าแนกตามวิธีการจดัหาพสัดุ  พบวิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นร้อยละ  12.12  รองลงมา
คอืวิธีประกวดราคา อิเลก็ทรอนิกส์ เท่าเดิม 
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ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ระหวา่งปีงบประมาณ           พ.ศ. 
2564 – 2565 ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 

 
วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ปี 2564 ปี 2565 
วิธีเฉพาะเจาะจง 33,885,253.85 (97.10%) 46,892,311.88 (95.62%) 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

  1,012,800 (2.90%) 2,150,000 (4.38%) 

รวม 34,898,053.85 49,042,311.88 
 
จากตารางท่ี 6  จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจัดหาพสัดุเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นั้น จะเห็นไดว้า่มีจ านวนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้น กวา่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ถึงร้อยละ 16.86  เม่ือจ าแนกตามวิธีการจดัหาพสัดุ  พบวิธีเฉพาะเจาะจง เพิ่มขึ้น ร้อยละ  16.10  รองลงมา
คือวิธีประกวดราคา อิเลก็ทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ35.96 

 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ระหวา่งปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2564 – 2565 ส าหรับเงินงบค่าเส่ือมโรงพยาบาล 
 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ปี 2564 ปี 2565 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 (80%) 9  (100%) 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

2 (20%)  

รวม 10 9 
  

จากตารางท่ี 7  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจัดหาพัสดุเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นั้น จะเห็นไดว้า่มีจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลงกวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
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ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ระหวา่งปีงบประมาณ           พ.ศ. 

2564– 2565 ส าหรับเงินงบค่าเส่ือมโรงพยาบาล 
 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ปี 2564 ปี 2565 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2,121,125 (38.51%) 2,702,403.27  (100%) 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

 3,387,520(61.49%)  

รวม 5,508,645 2,702,403.27   
 
จากตารางท่ี 8  จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจัดหาพสัดุเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564และ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นั้น จะเห็นไดว้่ามีจ านวนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นกวา่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ถึงร้อยละ 12.และวิธีประกวดราคา อิเลก็ทรอนิกส์ ไม่พบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  สาเหตุท่ีการจัดหาโดยวิธี เฉาะเจาะจง  ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์  ปีงบประมาณ 2565  ซ่ึงการ
ด าเนินงานการจดัหาพสัดุของโรงพยาบาลขนอม  ด าเนินการไปตาม  พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ พ.ศ. 
2560  และระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวง 
หลกัเกณฑ์ วิธีปฏิบติัและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งคือ การซ้ือหรือการจา้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป วิธี
คดัเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปอย่างคล่องตวัให้การเบิกจ่ายส าหรับ โครงการ/กิจกรรม
ขนาดเล็กของโรงพยาบาลขนอมเป็นไปตามนโยบาบรัฐบาลอนัจะส่งผลการมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้น 
รวมถึงมาตรการแร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 

จากตารางท่ี 7 การใชจ่้ายเงินบ ารุงโรงพยาบาลในการจดัหาพสัดุ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น จะเห็นไดว้า่การใชจ่้ายงบประมาณในการจดัหาพสัดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนา้ถึงร้อยละ 16.86  เม่ือจ าแนกตามวิธีการจดัหาพสัดุ จะเห็นไดว้า่งบประมาณท่ีใชจ่้ายในการ
จดัหาพสัดุทั้งวิธีเฉพาะเจาะจง  วิธีประกวดราคา อิเลก็ทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงการจดัหาพสัดุนั้นมี
ความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบฯ  หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัและมิติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้





 


