
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรี่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสด ุโรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสด ุโรงพยาบ 

วัน/เดือน/ป ีะ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
4/ %> .............................. ....................Ckหัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Link ภายนอก: ไม่ม ี

หมายเหต ุ:.............

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

จินตนา เทียนทอง 

นางสาวจินตนา เทียนทอง 

เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที ่๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อบุมัติรับรอง 

พลรัตน์ดา ดลสุข

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ 

ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

พันเดา สายทอง
นางพันเดา สายทอง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ กลุ่มงานบริหารที่'วไป งานพัสคุ โทร 0 4567 7014 ต่อ 111 

ที่ ศก 0032.301/ วันที ่ 22 ตุลาคม 2563

เ!อง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ด้วย งานพัสคุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ปฏิบ้ตการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสคุที่เกี่ยวช้อง 

ทั้งในระบบ e-GP และนอกระบบ e-GP (วงเงินตรกว่า 5,000 บาท) โดยใช้งบประมาณประจำปี 2563 

จากทุกแหล่งงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จำนวน 1,602 โครงการ (1,602จุดเอกสาร)
งบประมาณทั้งลัน 53,229,443.37 บาท (ห้าสิบสามล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาท 
สามสิบเจ็ดสตางค์) ดังนี้

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณราบจ่าอ

1. งบค่าเสื่อม 3,027,000.00 บาท ร้อยละ 25.20

2. งบดำเนินงานจัดซื้อ
2.1 เวชภัณฑ์ยา 12,552,043.89 บาท ร้อยละ 23.58
2.2 เวชภัณฑ์ที่ม๊ใช่ยา 336,624.75. บาท ร้อยละ 0.63
2.3 วัสคุวิทยาศาสตร ์ 4,545,914.90 บาท ร้อยละ 8.54
2.4 วัสดุการแพทย ์ 3,552,273,53 บาท ร้อยละ 6.67
2.5 วัสดุทันตกรรม 458,505.56 บาท ร้อยละ 0.86
2.6 วัสดุอ่ืน 3,228,359.19 บาท ร้อยละ 6.06
2.7 ครุภณฑ์ 5,910,933.05 บาท ร้อยละ 11.10
2.8 ครุภัณฑ์ตรกว่าเกณฑ ์ 371,487.72 บาท ร้อยละ 0.70

3. งบดำเนินการจัดจ้าง
3.1 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1,452,804.91 บาท ร้อยละ 2.73
3.2 จ้างซ่อมครุภัณฑ ์ 1,364,752.39 บาท ร้อยละ 2.56
3.3 จ้างเหมาอื่น 659,680.48 บาท ร้อยละ 1.24
3.4 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 5,384,400.00 ร้อยละ 10.12 

รวมงบดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างข้อ 2 และ 3 39,817,780.37 บาท ร้อยละ 74.80
รวมทั้งหมด 53,229,443.37 บาท ร้อยละ 100

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ด้วยวิธี e-biddin§ 13 โครงการ ร้อยละ 0.81
2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม 56(2)(ข) 1,589 โครงการ ร้อยละ 99.19

รวม 1,602 โครงการ ร้อยละ 100
ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัศซื้อจัศจ้าง

1, ด้วยวิธ ีe-bidding 12,146,875.80 บาท รอยละ 22.82
2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม 56(2)(ข) 41,082,567.57 บาท ร้อยละ 77.18

รวมทั้งหมด 53,229,443.37 บาท

/ การจัดซ้ือจัดจ้าง
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การจัดชัอจัดจ้างปร๗าป ึ2563 พบข้อสังเกตเพื่อการประหชัดงบประมาณในโอกาสต่อไป ด้งซ์
1. ด้วยวิธ ีe-bidding จากเงินงบประมาณ 12,272,212.80 บาท (สิบสองด้านสองแสน- 

เจีดหส์นสองพ้นสองร้อยสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) สามารถก่อหซัผูกพ้นได้พ่ื‘ราคา 11,633,197.80 บาท
(สิบเด็ดล้านหกแสนสามหมื่นสามพ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบเจีดนาทแปดสินสตางค์) ซึ่งสามารถประหชัดงบประมาณได ้

639,015 บาท (หกแสนสามหมื่นเก้าพันสิบห้าบาทถ้วน) หรือร้อยละ 5.21
2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2X11) เป็นวิธีที่ดิดต่อซ้อหรือจ้างก้นผู,้ชายหรือ$ร้นข้างโดยตรง 

ทุกโครงการไม่สามารถระบุ่ได้ว่าประหยัดงบประมาณหรือไม่ (เปรียบเทียนวงเงินงบประมาณก้นราคาพื่

ก่อทน่ึผูกพัน)เนึ่องวงเงินงบประมาณท่ีด้งไร้ไนแต่ละโครงการจัดซัอจัดจ้างเห่าก้นราควพ่ืก0่หน่ึมูคพัน 

ซึ่งหากจะประหยัดงบประมาณได้ต้องดำเนินการตดต่อผู้เสน®ราคา®ย่างห้®ยค^งละโนนัยยกวา่ 3 ร'1ย 

เพื่อให้ชื่นเสนอราคาในแต่ละโครงการ

3. มีการจัดซ้อวัสคุบริโภค (อาหารผู้ป่วย) โดยไข้วงเงินสูงสุดถึง 1,030,000.00 บาท 

(หนึ่งล้านสามหม่ืนบาทถ้วน) ของงบประมาณโครงการ'ด้งป ีเมื่อนำมาวิเคราะห์และจัดซ้อด้วยร้ธ ืe-bidding 

ในส่วนมื่[สามารถลดหรือประหยัดได้ 89,015 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสิบห้าบาทถ้วน) ร้อยละ 8.64

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ลงซึ่อ

(นางสาวพลรตนดา ดลสุข) 

นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีร้ตนะ


