
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หน่วยงาน...... โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.......

โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน- 

สิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาย เพื่อให้ 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ท ีกำหนดให ้หน ่วยงานต ้องวิเคราะห ์ 

งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานโดยจำแนกเป็นรายหมวด จำแนกร้อยละของจำนวนโครงการที่ 

ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของ 

จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด 

จ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความลุ่มเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เซิงปริมาณ 

ป็ญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผลการดำเนินการในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลปาย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน 

(ค่าครุภัณฑ์ และที่ด ินสิ่งก ่อสร้าง) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๗โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 

ป ีงบประมาณ  ๒ ๕ ๖ ๐ โครงการค ิดเป ็นร ้อยละ ๑ ๐ ๐ วงเง ินได ้ร ับจ ัดสรร ๔,๒๓๘,๐๕๙บาท 

ดำเนินการจริง ๔,๑๖๑,๓๓๙ .บาท ประหยัดงบประมาณ ๗๖,๗๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๑

ประหยัดงบคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๒๐ X ๑๐๐ = ๑.๘๑ %

๔,๒๓๘,๐๕๙

ประหยัดงบ 76,720= 1.81 %



๒. ร้อยละของจำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกตาม
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการ) ร้อยละ

๑. ตกลงราคา ๓๓ ๘๙.๑๙

๒. สอบราคา ๘ ๑๐.๘๑

๓ .  ประกวดราคา - ๐

๔. ว ิธ ีพิเศษ - ๐

๕. ว ิธ กีรณีพิเศษ - ๐

๖. ว ิ ธ ี ประม ู ลด ้ วยระบบ - ๐

อิเล็กทรอนิกส์

รวม ๑๐๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลปาย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 

๓๗ โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุด คือ ตกลงราคา จำนวน ๓๓ 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๙ รองลงมาคือ วิธีสอบราคา จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ

๑๐.๘๑
๑ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ตกลงราคา

จำนวนจัดซื้อจัดจ้างตามวิธี ตกลงราคา X ๑๐๐ = ๓๓ X®oo = ๘๙.๑๙ % 

จำนวนโครงการทั้งหมด ๓๗

๒ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

จำนวนจัดซื้อจัดจ้างตามวิธี สอบราคา X ๑๐๐ = ๔ X®oo = ๑๐.๘๑ % 

จำนวนโครงการทั้งหมด ๓๗

สอบราคา 10.81%



๓. ร้อยละของจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกตาม
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง จำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการแล้วเสร็จใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ (บาท) ร้อยละ

๑. ตกลงราคา ๑,๔๓๒,๑๓๙ ๓๔.๔๒

๒. สอบราคา ๒,๗๒๙,๒๐๐ ๖๔.๔๘

๓. ประกวดราคา - -

๔. วิธีพิเศษ - -

๔. วิธีกรณีพิเศษ - -

๖. ว ิ ธ ี ประม ู ลด ้ วยระบบ - -

อิเล็กทรอนิกส์

รวม ๔,๑๖๑,๓๓๙ ๑๐๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลปาย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมงบประมาณ 

ทั้งสิ้นจำนวน ๔,๑๖๑.๓๓๙ บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณจำนวนสูงสุด คือ วิธี 

สอบราคาจำนวน ๒,๗๒๙,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๘ รองลงมา คือ วิธีตกลงราคา จำนวน 

๔๑,๔๓๒,๑๓๙ บาท คิดเปนร้อยละ๓๔.๔๒

๑. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ตกลงราคา

งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างตามวิธี ตกลงราคา X ๑๐๐ =๑.๔๓๒■๑๓๙ X ๑๐๐ = ๓๔.๔๒ % 

งบประมาณของโครงการทั้งหมด ๔,๑๖๑,๓๓๙

๒. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างตามวิธี สอบราคา X ๑๐๐ =๒.๗๒๙■๒๐๐ X ๑๐๐ = ๖๔.๔๘ % 

งบประมาณของโครงการทั้งหมด ๔,๑๖๑,๓๓๙

■  ตกลงราคา

■  ลอบราคา



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง (หมวดวัสดุงบดำเนินงาน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- แผนสำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ได้ 

* ประหยัดงบประมาณ

๒๓,๗๗๔,๗๖๔.๕๓ บาท 

๒๐,๔๖๔,๒๘๓.๔๔ บาท 

๓,๓๐๙,๔๘๐.๙๘ บาท

** ประหยัดงบ คิดเปนร้อยละ ๓,๓๐๙,๔๘๐.๙๘ /  ๒๓,๗๗๔,๗๖๔.๔๓ X ๑๐๐ = ๑๓.๙๒ %

๔. ปีญ'หา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ ดังนี้

งบประมาณที่อน ุม ัต ิวงเง ินงบประมาณไม่สอดคล้องก ับฤดูกาล ทำให้การก่อสร้างล่าข้า 

โรงพยาบาลได้รับความเสียหาย ทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา (วิธีสอบราคา)

เงินงบประมาณขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้ ทำให้บริษัทเจ้าหนี้ไม่ล่งของจนกว่าจะมีการ 

ชำระหนี้เป็นไปเงื่อนไขของบริษัท

๔. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

โรงพยาบาลปาย มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๖๑ ดังน

๑.จัดเตรียมหาแบบงานก่อสร้างและปริมาณแสดงวัสดุและราคา ตั้งแต่จัดทำแผนความ 

ต้องการ หลังจากที่ได้รับวงเงินงบประมาณจะสามารถดำเนินการจัดหาได้ทันท่วงที 

๒.จ่ายเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

*** ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคาทั้งหมด ๑,๑๖๙ โครงการ

ประหยัดงบ 3,309,480.98 = 13.92 %



การวิเคราะห์ผลการจัดฃ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาใช้ในการ 
ปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่

โรงพยาบาลปาย ได้รับจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมสะสม ไตร 

มาสที่ ๑ ประจำป ีงบประมาณ  ๒๕๖๑ได้ร ับจ ัดสรรงบประมาณสำหรับดำเน ินการจัดซ ื้อจ ัดจ้าง 

จำนวน ๒๔,๐๖๘,๖๐๑.๒๘ บาท

ครุภัณฑ์ จำนวน งบประมาณ ๑,๕๑๐,๒๕๐.๐๐ บาท

งบดำเนินงาน หมวดวัสดุ จำนวน งบประมาณ ๒๒,๕๕๘,๓๕๑.๒๘ บาท

แยกตามหมวดวัสดุดังต่อไปนี้

- ยา ๑๑,๙๓๓,๖๐๘.๙๓ บาท

- วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ ๒,๕๙๖,๒๓๐.๑๕ บาท

- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓,๐๖๖,๔๙๒.๒๐ บาท

- วัสดุทัวไป ๔,๙๖๒,๐๒๐.๐๐ บาท 

ผลการดำเนินงานในไตรมาส ท่ี ๑ ดังนี้

- ครุภัณฑ์ จำนวน งบประมาณ ๓๔๘,๕๙๐.๐๐ บาท

- งบดำเนินงาน หมวดวัสดุ จำนวน งบประมาณ ๓,๘๐๗,๕๐๘.๓๖ บาท 

รวมได้จัดซื้อ/จัดจ้าง เปีนจำนวนเงิน ๔,๑๕๖,๐๙๘.๓๖ บาท คิดเปีนร้อยละ ๑๗.๒๘

ลายมือซื่อ..........ร ^ ......................ผู้จัดทำ

(นายอุตกฤษฏ์ ตานันทํ)

jy ^
ลายมือซื่อ...........โ!........................ผู้บริหาร

(นายวัฒนขัย วิเศษสมิต)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย


