
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
หน่วยงาน..........โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน......... 

 
 โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน-
สิ่งก่อสร้าง)  ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาย  เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ก าหนดให้หน่วยงานต้องวิเคราะห์
งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน โดยจ าแนกเป็นรายหมวด จ าแนกร้อยละของจ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒๑ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของ
จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  

 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ปัญหาอปุสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ผลการด าเนินการในภาพรวม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ โรงพยาบาลปาย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) รวมทั้งสิ้นจ านวน 57 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินได้รับจัดสรร ๒,998,156.08บาท 
ด าเนินการจริง ๒,๙81,986.๐8 บาท ประหยัดงบประมาณ 16,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.81 
 
  ประหยัดงบคิดเป็นร้อยละ   16,160 X 100       =   ๐.54 % 
                                 ๒,๙๙8,156.๐8  
 

 
 

จดัซือ้จดัจ้าง

ประหยดังบ

ประหยัดงบ 16,160= 0.54 %

จัดซ้ือจัดจ้าง2,998,156.08 =99.46 %



2. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ) 

รอ้ยละ 

1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 
2. คัดเลือก 0 0 
3. เฉพาะเจาะจง 57 100 

รวม  100 
  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลปาย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจ านวน  
57 โครงการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  57  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
             จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง   
                     จ านวนจัดซื้อจัดจ้างตามวิธี เฉพาะเจาะจง X 100 = 57 X100 = 100.00  % 
                             จ านวนโครงการทั้งหมด                        57 

 

 
 
 

3. ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (บาท) 
รอ้ยละ 

1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 
2. คัดเลือก 0 0 
3. เฉพาะเจาะจง                         2,981,986.08            - 

รวม                    2,981,986.08 100 
 

เฉพาะเจาะจง 100 %



 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลปาย  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมงบประมาณ
ทัง้สิ้นจ านวน 2,981,986.08 บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที ่คิดเป็นร้อยละ 100  
1. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง   
งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างตามวิธี เฉพาะเจาะจง X 100 =2,981,986.08 X 100 = 100.00 % 
     งบประมาณของโครงการทั้งหมด                       2,981,986.08 
 

 
 
                               
                  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (หมวดวัสดงุบด าเนินงาน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
- แผนส าหรับด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561         21,097,253.47  บาท 
- งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ได้                                                  20,997,263.07 บาท 
* ประหยัดงบประมาณ                                                               70,000.04  บาท 
** ประหยัดงบ  คิดเป็นร้อยละ 3,309,480.98 /  23,774,764.53 x 100 =  13.92  % 
*** ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ด้วยวิธีตกลงราคาท้ังหมด                          1,169  โครงการ 
 



 
 
 
 
4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 

โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 งบประมาณที่อนุมัติวงเงินงบประมาณไม่สอดคล้องกับฤดูกาล ท าให้การก่อสร้างล่าช้า
โรงพยาบาลได้รับความเสียหาย ท าให้ระยะเวลาการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา (วิธีเฉพาะเจาะจง) 
  เงินงบประมาณขาดสภาพคล่องในการช าระหนี้ ท าให้บริษัทเจ้าหนี้ไม่ส่งของจนกว่าจะมีการ
ช าระหนี้เป็นไปเงื่อนไขของบริษัท 
 

5. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 โรงพยาบาลปาย  มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 ๑.จัดเตรียมหาแบบงานก่อสร้างและปริมาณแสดงวัสดุและราคา ตั้งแต่จัดท าแผนความ
ต้องการ หลังจากท่ีได้รับวงเงินงบประมาณจะสามารถด าเนินการจัดหาได้ทันท่วงที  
          2.จ่ายเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท 
 
                 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่ 
         โรงพยาบาลปาย  ได้รับจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมสะสม ไตร
มาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน   
24,068,601.28 บาท   
-  ครุภัณฑ์                    จ านวน งบประมาณ                     1,510,250.๐๐  บาท 
-  งบด าเนินงาน หมวดวัสดุ  จ านวน งบประมาณ                   22,558,351.28  บาท 
      แยกตามหมวดวัสดุดังต่อไปนี้ 

                - ยา                                12,806,144.96  บาท 

จดัซือ้จดัจ้าง

ประหยดังบ

ประหยัดงบ 70,000.04 = 0.33 %

จัดซื้อจัดจ้าง 20,997,253.07=99.67 %



                - วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์     2,595,940.95  บาท 
                - วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      3,472,983.20  บาท 
                - วัสดุทั่วไป                         4,794,498.77  บาท 
ผลการด าเนินงานในไตรมาส ที่ 1  ดังนี้ 
 

- ครุภัณฑ์                    จ านวน งบประมาณ                    ๓๔๘,๕๙๐.๐๐  บาท 
- งบด าเนินงาน หมวดวัสดุ  จ านวน งบประมาณ                ๓,๘๐๗,๕๐๘.๓๖ บาท  

รวมได้จัดซื้อ/จัดจ้าง  เป็นจ านวนเงิน  ๔,๑๕๖,๐๙๘.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๘ 
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                                                                นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย 



 


