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รายงานการวเิคราะหผลการจัดซ้ือ 

จัดจางและการจัดหาพัสดุ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลละงู 

จังหวัดสตูล 
 

  



คํานํา 

งานพัสดุ กลุมบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลละงู ทําการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานพัสดุในสังกัดโรงพยาบาลละงู ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐของโรงพยาบาลละงู เปนไปตามระเบียบ 

หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมถึงการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจาง และรายงานผล

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจางวาเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด พบปญหาและ

อุปสรรคและตองปรับปรุงกระบวนงานอยางไร ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการวางแผนการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง

ของแตละงานใหสมประโยชนตอการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุมคาคุมทุนประหยัดงบประมาณ เปน

มาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาลละงูอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการแขงขันอยางเปนธรรม และประชาชน

สามารถเขาถึงขอมูลได ภายใตขอกําหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 

งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู 



สารบญั 

 

  หนา 

การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หนวยงาน โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 

๑ 

๑) ผลการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ๑ 

๒) การวิเคราะหความเสี่ยง ปงบประมาณ ๒๕๖๕  ๑๗ 

๓) การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด ตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 

ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

๑๗ 

๔) การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๕  ๑๗ 

๕) แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจดัจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุง

การจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

๑๘ 
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การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน 

(คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง) 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หนวยงาน โรงพยาบาลละงู 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการ การจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทํางานในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหบรรลุเปาหมายตามแผนงาน รวมท้ังเพ่ือ

เปนขอมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Assessment : ITA) ท่ีกําหนดใหสวนราชการมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบปท่ีผานมา เพ่ือนําผล

วิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ีตองแสดง

ถึงความโปรงใสตรวจสอบไดในการดําเนินงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดความคุมคา และเปน

ประโยชนตอภาครัฐ ซ่ึงมุงเนนดัชนีในเรื่องนี้ 

๑. ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) 

๒. ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) 

๓. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 

๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคการ (Integrity Culture Index) 

๕. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) 

งานพัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดหาพัสดุตางๆ 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงานใหลุลวงไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของ

หนวยงาน จึงไดจัดทํารายงานผลการวิเคราะหจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใชเปน

หลักฐานเชิงประจักษประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบท่ีเก่ียวของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดดําเนินงานบริหารการ

จัดซ้ือจัดจางพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดดังตอไป 

๑) ผลการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หนวยงาน โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารสุข ไดรับงบประมาณตามท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีกําหนดแผนความตองการครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสรางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จําแนก

รายการครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอนสราง ดังตอไปนี้ 
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๑. ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ละงู จํานวน ๑ งาน เปนเงิน ๑๓๕,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสน-

สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 

๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 

(ราคารวมคาติดตั้ง) รพ.สต.บานหวยไทร จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๓๒,๔๐๐.- บาท (เงินสามหม่ืนสองพัน- 

สี่รอยบาทถวน) 

๓. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล รพ.สต.บานหวยไทร จํานวน  

๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหม่ืนสองพันบาทถวน) 

๔. ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บานในเมือง จํานวน ๑ งาน เปนเงิน ๑๓๐,๐๐๐.- 

บาท (เงินหนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

๕. ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบลอคตามแบบเลขท่ี ๓๘๘๒/๒๕๒๖ รพ.สต.เขาขาว จํานวน ๑ งาน 

เปนเงิน ๒๐๕,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนหาพันบาทถวน) 

๖. รถจักรยานยนต ขนาด ๑๒๐ ซีซี รพ.สต.เขาขาว จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๕๔,๗๐๐.- บาท 

(เงินหาหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) 

๗. ปรับปรุงรั้วคอนกรีตตาขายถัก รพ.สต.บานบอเจ็ดลูก จํานวน ๑ งาน เปนเงิน 

๓๕๙,๔๐๐.- บาท (เงินสามแสนหาหม่ืนเกาพันสี่รอยบาทถวน) 

๘. โคมไฟตรวจภายใน/ผาตัดเล็ก รพ.สต.ปากน้ํา จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๘,๐๐๐.- 

บาท (เงินหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

๙. ชุดเครื่องมือตรวจตา หู คอ จมูก รพ.สต.ปากน้ํา จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๑๓,๕๐๐.- บาท 

(เงินหนึ่งหม่ืนสามพันหารอยบาทถวน) 

๑๐. รถเข็นชนิดนั่ง รพ.สต.ปากน้ํา จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท (เงินเจ็ดพันหารอย-

บาทถวน) 

๑๑. เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิทัลพรอมท่ีวัดสวนสูง รพ.สต.ปากน้ํา จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 

๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองหม่ืนบาทถวน) 

๑๒. ปรับปรุงหองบริการแพทยแผนไทย รพ.สต.บานทุงไหม จํานวน ๑ งาน เปนเงิน 

๒๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนบาทถวน) 

๑๓. รถจักรยานยนต ขนาด ๑๒๐ ซีซี รพ.สต.บานทุงไหม จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๕๔,๗๐๐.- 

บาท (เงินหาหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) 

๑๔. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล รพ.สต.บานทุงไหม จํานวน ๑ เครื่อง 

เปนเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหม่ืนสองพันบาทถวน) 

๑๕. เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล รพ.สต.บานทุงไหม จํานวน  

๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๓,๐๐๐.- บาท (เงินสองหม่ืนสามพันบาทถวน) 

๑๖. เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจติอลพรอมท่ีวัดสวนสูง รพ.สต.บานทุงไหม จํานวน ๑ เครื่อง 

เปนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองหม่ืนบาทถวน) 
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๑๗. เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน รพ.สต.น้ําผุด จํานวน  

๑ เครื่อง เปนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามหม่ืนบาทถวน) 

๑๘. เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล รพ.สต.น้ําผุด จํานวน ๑ เครื่อง 

เปนเงิน ๒๓,๐๐๐.- บาท (เงินสองหม่ืนสามพันบาทถวน) 

๑๙. ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.แหลมสน จํานวน ๑ งาน เปนเงิน ๖๘,๘๐๐.- 

บาท (เงินหกหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) 

๒๐. Punch biopsy รพ.ละงู จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๒๘,๕๐๐.- บาท (เงินสองหม่ืนแปดพัน-

หารอยบาทถวน) 

๒๑. กลองตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- 

บาท (เงินสามแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

๒๒. เครื่องดูดเสมหะ รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พัน-

บาทถวน) 

๒๓. รถเข็นอาหาร รพ.ละงู จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท (เงินแปดหม่ืนบาทถวน) 

๒๔. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดดวยเครื่องคอมพิวเตอร รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 

๒๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

๒๕. เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิคพรอมภาควัดออกซิเจนในเลือด รพ.ละงู จํานวน  

๑ เครื่อง เปนเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

๒๖. ยูนิตทําฟน รพ.ละงู จํานวน ๑ ยูนิต เปนเงิน ๔๖๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนหกหม่ืน- 

บาทถวน) 

๒๗. เครื่องกระตุนกลามเนื้อดวยไฟฟา (Electrical stimulation) รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง 

เปนเงิน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนหนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 

๒๘. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- 

บาท (เงินหนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

๒๙. เครื่องอัลตราซาวด เ พ่ือการรักษา (Therapeutic Ultrasound) รพ.ละงู จํานวน  

๑ เครื่อง เปนเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท (เงินเกาหม่ืนบาทถวน) 

๓๐. เครื่องนึ่งฆาเชื้อโรค สําหรับดามกรอฟน รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- 

บาท (เงินหนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

๓๑. เครื่องมือตรวจคัดกรองการไดยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง 

เปนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

๓๒. ปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารผูปวยโรคเรื้อรัง รพ.ละงู จํานวน ๑ งาน เปนเงิน 

๒๓๕,๕๓๐.- บาท (เงินสองแสนสามหม่ืนหาพันหารอยสามสิบบาทถวน) 

๓๓. เ ตียงตรวจภายในไฟฟา รพ.ละงู จํานวน ๑ เตียง จํานวน ๑๐๐ ,๐๐๐.- บาท  

(เงินหนึ่งแสนบาทถวน) 
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๓๔. เครื่องกระตุนกลามเนื้อดวยไฟฟาพรอมอัลตราซาวด รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 

๒๖๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนหกหม่ืนบาทถวน) 

๓๕. เครื่องใหการรักษาดวยกระแสไฟฟาชนิดพกพา รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 

๑๕,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 

๓๖. เตียงทําหัตถการเด็ก รพ.ละงู จํานวน ๑ เตียง เปนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหม่ืน-

บาทถวน) 

๓๗. ตูอบเด็ก รพ.ละงู จํานวน ๑ ตู เปนเงิน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินหาแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

๓๘. กลองตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ รพ.ละงู จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท 

(เงินสามแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

๓๙. เครื่องปนเม็ดเลือดแดงอัดแนน (สําหรับหนวยปฐมภูมิ) รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง  

เปนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามหม่ืนบาทถวน) 

๔๐. ปรับปรุงรั้วคอนกรีต สูง ๑.๒๐ เมตร รพ.สต.บานตันหยงละไน จํานวน ๑ งาน เปนเงิน 

๒๐๕,๑๐๐.- บาท (เงินสองแสนหาพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

๔๑. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล รพ.สต.บานตันหยงละไน จํานวน  

๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหม่ืนสองพันบาทถวน) 

๔๒. เครื่องชวยกระบวนการปมและฟนคืนชีพผูปวย รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งลานบาทถวน) 

หนวยงาน โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 

เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีไดดําเนินการตามท่ี

กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๑ แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หนวย : บาท 

จํานวนโครงการ 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

๑. ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ละงู จํานวน ๑ งาน เปนเงิน ๑๓๕,๐๐๐.- 

บาท (เงินหนึ่งแสน-สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 

๑๓๕,๐๐๐.- 

(รอยละ ๒.๐๐) 
  

๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 

๒๔,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมคาติดตั้ง) รพ.สต.บานหวยไทร จํานวน ๑ 

เครื่อง เปนเงิน ๓๒,๔๐๐.- บาท (เงินสามหม่ืนสองพันสี่รอยบาท

ถวน) 

๓๒,๔๐๐.- 

(รอยละ ๐.๔๘) 
  

๓. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล รพ.สต.บานหวย

ไทร จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหม่ืนสอง

พันบาทถวน) 

๒๒,๐๐๐.- 

(รอยละ ๐.๓๓) 
  

๔. ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บานในเมือง จํานวน ๑ งาน 

เปนเงิน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

๑๓๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๑.๙๓) 
  

๕. ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบลอคตามแบบเลขท่ี ๓๘๘๒/๒๕๒๖ รพ.สต.

เขาขาว จํานวน ๑ งาน เปนเงิน ๒๐๕,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนหา

พันบาทถวน) 

๒๐๕,๐๐๐.- 

(รอยละ ๓.๐๔) 
  

๖. รถจักรยานยนต ขนาด ๑๒๐ ซีซี รพ.สต.เขาขาว จํานวน ๑ คัน 

เปนเงิน ๕๔,๗๐๐.- บาท (เงินหาหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) 

๕๔,๗๐๐.- 

(รอยละ ๐.๘๑) 
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ตารางท่ี ๑ แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หนวย : บาท 

จํานวนโครงการ 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

๗. ปรับปรุงรั้วคอนกรีตตาขายถัก รพ.สต.บานบอเจ็ดลูก จํานวน ๑ 

งาน เปนเงิน ๓๕๙,๔๐๐.- บาท (เงินสามแสนหาหม่ืนเกาพันสี่รอย

บาทถวน) 

๓๕๙,๔๐๐.-  

(รอยละ ๕.๓๔) 
  

๘. โคมไฟตรวจภายใน/ผาตัดเล็ก รพ.สต.ปากน้ํา จํานวน ๑ เครื่อง 

เปนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
 

๑๘,๐๐๐.- 

(รอยละ ๐.๒๗) 
 

๙. ชุดเครื่องมือตรวจตา หู คอ จมูก รพ.สต.ปากน้ํา จํานวน ๑ ชุด เปน

เงิน ๑๓,๕๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหม่ืนสามพันหารอยบาทถวน) 
 

๑๓,๕๐๐.- 

(รอยละ ๐.๒๐) 
 

๑๐. รถเข็นชนิดนั่ง รพ.สต.ปากน้ํา จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๗,๕๐๐.- 

บาท (เงินเจ็ดพันหารอย-บาทถวน) 
 

๗,๕๐๐.- 

(รอยละ ๐.๑๑) 
 

๑๑. เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิทัลพรอมท่ีวัดสวนสูง รพ.สต.ปากน้ํา 

จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองหม่ืนบาทถวน) 
 

๒๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๐.๓๐) 
 

๑๒. ปรับปรุงหองบริการแพทยแผนไทย รพ.สต.บานทุงไหม จํานวน ๑ 

งาน เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนบาทถวน) 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๒.๙๗) 
  

๑๓. รถจักรยานยนต ขนาด ๑๒๐ ซีซี รพ.สต.บานทุงไหม จํานวน ๑ คัน 

เปนเงิน ๕๔,๗๐๐.- บาท (เงินหาหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) 

๕๔,๗๐๐.- 

(รอยละ ๐.๘๑) 
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ตารางท่ี ๑ แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หนวย : บาท 

จํานวนโครงการ 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

๑๔. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล รพ.สต.บานทุง

ไหม จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองหม่ืนสอง

พันบาทถวน) 

๒๒,๐๐๐.- 

(รอยละ ๐.๓๓) 
  

๑๕. เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล รพ.สต.

บานทุงไหม จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๓,๐๐๐.- บาท (เงินสอง

หม่ืนสามพันบาทถวน) 

๒๓,๐๐๐.- 

(รอยละ ๐.๓๔) 
  

๑๖. เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจติอลพรอมท่ีวัดสวนสูง รพ.สต.บานทุงไหม 

จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองหม่ืนบาทถวน) 
 

๒๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๐.๓๐) 
 

๑๗. เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน รพ.สต.

น้ําผุด จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามหม่ืน

บาทถวน) 

 
๓๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๐.๔๕) 
 

๑๘. เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล รพ.สต.น้ํา

ผุด จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๓,๐๐๐.- บาท (เงินสองหม่ืนสาม

พันบาทถวน) 

๒๓,๐๐๐.- 

(รอยละ ๐.๓๔) 
  

๑๙. ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.แหลมสน จํานวน ๑ งาน 

เปนเงิน ๖๘,๘๐๐.- บาท (เงินหกหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) 

๖๘,๘๐๐.- 

(รอยละ ๑.๐๒) 
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ตารางท่ี ๑ แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หนวย : บาท 

จํานวนโครงการ 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

๒๐. Punch biopsy รพ.ละงู จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๒๘,๕๐๐.- บาท 

(เงินสองหม่ืนแปดพัน-หารอยบาทถวน) 
 

๒๘,๕๐๐.- 

(รอยละ ๑.๘๕) 
 

๒๑. กลองตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง เปน

เงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
 

๓๕๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๕.๒๐) 
 

๒๒. เครื่องดูดเสมหะ รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๔,๐๐๐.- 

บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พัน-บาทถวน) 
 

๑๔,๐๐๐.- 

(รอยละ ๐.๒๑) 
 

๒๓. รถเข็นอาหาร รพ.ละงู จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท (เงิน

แปดหม่ืนบาทถวน) 
 

๘๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๑.๑๙) 
 

๒๔. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดดวยเครื่องคอมพิวเตอร รพ.ละงู 

จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนหาหม่ืน

บาทถวน) 

 
๒๕๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๓.๗๑) 
 

๒๕. เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิคพรอมภาควัดออกซิเจนใน

เลือด รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (เงิน

สามแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

 
๓๓๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๔.๙๐) 
 

๒๖. ยูนิตทําฟน รพ.ละงู จํานวน ๑ ยูนิต เปนเงิน ๔๖๐,๐๐๐.- บาท 

(เงินสี่แสนหกหม่ืนบาทถวน) 
 

๔๖๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๖.๘๓) 
 



– ๙ – 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หนวย : บาท 

จํานวนโครงการ 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

๒๗. เครื่องกระตุนกลามเนื้อดวยไฟฟา (Electrical stimulation) รพ.

ละงู จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนหนึ่ง

หม่ืนหาพันบาทถวน) 

 
๒๑๕,๐๐๐.- 

(รอยละ ๓.๑๙) 
 

๒๘. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง 

เปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๒.๒๓) 
 

๒๙. เครื่องอัลตราซาวดเพ่ือการรักษา (Therapeutic Ultrasound) รพ.

ละงู จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท (เงินเกาหม่ืนบาท

ถวน) 

 
๙๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๑.๓๔) 
 

๓๐. เครื่องนึ่งฆาเชื้อโรค สําหรับดามกรอฟน รพ.ละงู จํานวน ๑ เครื่อง 

เปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๒.๒๓) 
 

๓๑. เครื่องมือตรวจคัดกรองการไดยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) รพ.ละงู 

จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนหาหม่ืน

บาทถวน) 

 
๓๕๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๕.๒๐) 
 

๓๒. ปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารผูปวยโรคเรื้อรัง รพ.ละงู จํานวน ๑ 

งาน เปนเงิน ๒๓๕,๕๓๐.- บาท (เงินสองแสนสามหม่ืนหาพันหา

รอยสามสิบบาทถวน) 

๒๓๕,๕๓๐.- 

(รอยละ ๓.๕๐) 
  



– ๑๐ – 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หนวย : บาท 

จํานวนโครงการ 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

๓๓. เ ตียงตรวจภายในไฟฟา รพ.ละงู จํานวน ๑ เตียง จํานวน 

๑๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถวน) 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๑.๔๘) 
 

๓๔. เครื่องกระตุนกลามเนื้อดวยไฟฟาพรอมอัลตราซาวด รพ.ละงู 

จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนหกหม่ืน

บาทถวน) 

 
๒๖๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๓.๘๖) 
 

๓๕. เครื่องใหการรักษาดวยกระแสไฟฟาชนิดพกพา รพ.ละงู จํานวน ๑ 

เครื่อง เปนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 

๑๕,๐๐๐.- 

(รอยละ ๐.๒๒) 
 

๓๖. เตียงทําหัตถการเด็ก รพ.ละงู จํานวน ๑ เตียง เปนเงิน ๑๐,๐๐๐.- 

บาท (เงินหนึ่งหม่ืน-บาทถวน) 
 

๑๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๐.๑๕) 
 

๓๗. ตูอบเด็ก รพ.ละงู จํานวน ๑ ตู เปนเงิน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินหา

แสนหาหม่ืนบาทถวน) 
 

๕๕๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๘.๑๗) 
 

๓๘. กลองตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ รพ.ละงู จํานวน ๑ ชุด เปน

เงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
 

๓๕๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๕.๒๐) 
 

๓๙. เครื่องปนเม็ดเลือดแดงอัดแนน (สําหรับหนวยปฐมภูมิ) รพ.ละงู 

จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามหม่ืนบาทถวน) 
 

๓๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๐.๔๕) 
 



– ๑๑ – 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หนวย : บาท 

จํานวนโครงการ 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

๔๐. ปรับปรุงรั้วคอนกรีต สูง ๑.๒๐ เมตร รพ.สต.บานตันหยงละไน 

จํานวน ๑ งาน เปนเงิน ๒๐๕,๑๐๐.- บาท (เงินสองแสนหาพันหนึ่ง

รอยบาทถวน) 

๒๐๕,๑๐๐.- 

(รอยละ ๓.๐๕) 
  

๔๑. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล รพ.สต.บาน

ตันหยงละไน จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินสอง

หม่ืนสองพันบาทถวน) 

๒๒,๐๐๐.- 

(รอยละ ๐.๓๓) 
  

๔๒. เครื่องชวยกระบวนการปมและฟนคืนชีพผูปวย รพ.ละงู จํานวน ๑ 

เครื่อง เปนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งลานบาทถวน) 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- 

(รอยละ ๑๔.๘๕) 
 

 

  



– ๑๒ – 
 

 

ตารางท่ี ๒ แสดงรอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารสุขจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หนวย : บาท 

งบประมาณ (บาท) 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

๖,๗๓๕,๖๓๐.๐๐ 
๑,๘๑๕,๖๓๐.๐๐ 

(รอยละ ๒๖.๙๖) 

๔,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ 

(รอยละ ๗๓.๐๔) 
 

 

 



– ๑๓ – 

 

๒) การวิเคราะหความเส่ียง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด มีการแขงขันท่ีเปนธรรม โดยมีผูยื่นซองเสนอราคามากราย เปนไปดวยความโปรงใส คุมคา             

มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยไดผูรับจางพรอมกอหนี้ผูกพันภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามท่ี

กระทรวงกําหนดทุกรายการ และปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนด พรอมท้ังดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยกําหนดใหมีการ

จัดทํารางขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือแบบรูปรายงานงานกอสรางทุกวิธีและทุก

รายการ เพ่ือเปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๒๑ และเพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสมากยิ่งข้ึน 

เปนไปตามแผน และกระบวนการข้ันตอนตามท่ีระเบียบฯ กําหนดตอไป 

๓) การวิ เคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด ตามแผนปฏิ บัติการจัด ซ้ือจัดจาง 

ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เนื่องจากตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามข้ันตอนในระบบ e-GP ซ่ึงมีหลายข้ันตอน และระยะเวลาในการเสนอ

ผูมีอํานาจและผูเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถจัดซ้ือจัดจาง พรอมกอหนี้ผูกพันภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ตามท่ีกระทรวงกําหนดทุกรายการ และปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนด พรอมท้ังดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดย

กําหนดใหมีการจัดทํารางขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือแบบรูปรายงานงานกอสราง

ทุกวิธีและทุกรายการ เพ่ือเปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๒๑ และเพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส

มากยิ่งข้ึน เปนไปตามแผน และกระบวนการข้ันตอนตามท่ีระเบียบฯ กําหนดตอไป 

๔) การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เนื่องจากตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามข้ันตอนในระบบ e-GP ซ่ึงมีหลายข้ันตอน และระยะเวลาในการเสนอ

ผูมีอํานาจและผูเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถจัดซ้ือจัดจาง พรอมกอหนี้ผูกพันภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ตามท่ีกระทรวงกําหนดทุกรายการ และปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนด สามารถประหยัดงบประมาณ งบลงทุนท้ัง

รายการครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางได 



– ๑๔ – 
 

๕) แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการ

จัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากตอง

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามข้ันตอนในระบบ e-GP ซ่ึงมีหลายข้ันตอน และระยะเวลาในการเสนอผูมีอํานาจ

และผูเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถจัดซ้ือจัดจางไดทันเวลาตามความตองการใชงาน จึงมีความจําเปนตอง

ดําเนินการเตรียมการใหการจัดซ้ือจัดจางแตละประเภท โดยจัดเตรียมสถานท่ี แบบแปลน ราคากลาง 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ขอมูล เอกสารประกอบตางๆ ไวลวงหนา เพ่ือใหมีความพรอมและ

สามารถดําเนินการได ทันเวลาตอไป 

  



– ๑๕ – 
 
 


