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ค าน า 
 

 โรงพยาบาลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท ารายงานการวิเคระห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณทุกวิธิการที่ด าเนินการ
โดยงานพัสดุ โรงพยาบาลดอยเต่า เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาการประเมินคุณธรรมการความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ที่ก าหนดให้ส่วน
ราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ .2561 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะหค์วามเสีย่งในการทุจริตคอรปัช่ันและเป็นข้อมลูในการวางแผนการ
จัดท าแผน)บัติการจัดซ้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 
 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซ้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราห์เชิงปริมาณปัญหา
อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซ้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธฺภาพของการ
จัดหาพัสดุ หว่างว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษารายงานฉบับนี้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ศรุตาทวีพร  มงคล 
             30 พฤศจิกายน 2561 
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1.รายงานการวิเคราะหผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

 ในการด าเนินงานของานพัสดุ โรงพยาบาลดอยเต่า ได้ขออนุมัติเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนงบประมาณประจ าปี  2561 ของโรงพยาบาลดอยเต่า มีความจ าเป็นต้องบันทึกรายการ
ของเอกสารต่างๆ และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
เพื่อแสดงความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานน้ัน   
 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลดอยเต่า ขอสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี  2561 ดังน้ี 
 
ล าดับ วิธีการจัดการ จ านวน

(รายการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

(ค่าใช้จ่าย) 
หมายเหตุ 

1 เฉพาะเจาะจง 620 6,283,998.65 31.11  
-หมวดวัสดุ 
-หมวดจ้างเหมา 

489 
131 

3,263,300.28 
3,020,698.37 

  

2 สอบราคา 7  68.89  
-หมวดวัสดุ 
-ครุภัณฑ์ 
-จ้างเหมา 

1 
4 
2 

1,927,842.39 
4,309,300.00 
1,390,000.00 

  

รวม 1,247 20,191,139.69 100  
 
 บทวิเคราะห์ 
 ผลการด าเนินงานพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลดอยเต่า ประจ าปีงบประมาณ  
2561 ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และมติของ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ เป็นมาตรเดียวกันและมีการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณตลอดจน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
ท าการวิเคราะห์ผลของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา แบ่งเป็นประเภทของการสรรหาออกเป็น 
หมวดวัสดุ หมวดครุภัณฑ์ และหมวดการจ้าง โดยผลการประเมิ 627 รายการ (ข้อมูลจากรายงาน
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ E-GP E-biding) มูลค่าของงบประมาณท้ังสิ้น 12,567,996.90 
บาท  (สิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์ การจัดซื้ อจัดจ้าง
ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง มีจ านวน  620 รายการ  มูลค่า 6,283,998.65บาท (หกล้านสองแสน
แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์  คิดเป็นมูลค่า 31.11  ของค่าใช้จ่าย
ท้ังหมด และการจัดซื้ออจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา มีจ านวน  7  รายการ มูลค่า 1,927,842.39 
บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ 
68.89  ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด ส าหรับงบบงทุน ค่าครุภัณฑ์และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ตาม 
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พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีการจัดหาพัสดุน้ันมีความเหมาะสอดคล้องกับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่มีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
1.1 ร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ .2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด

จ้าง 
 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ ท่ีด า เ นินการแล้ ว เสร็จ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการ) 

ร้อยละ 

1.วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 0 0 
2.วิธีการสอบราคา 7 31.11 
3.วิธีเฉพาะเจาะจง 620 68.89 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โรงพยาบาลดอยเต่า ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวน
ท้ังสิ้น 627 โครงการ จ านวนการจัดซื้อจัดจ้าง 627 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงทีสุดคือ วิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวน  620 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 68.89 

1.2 ร้อยละของงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ .2561 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ตารางท่ี 3  แสดงร้อยละและงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ ท่ีด า เ นินการแล้ ว เสร็จ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (บาท) 

ร้อยละ 

1.วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 0 0 
2.วิธีการสอบราคา 7,627,142.39 31.11 
3.วิธีเฉพาะเจาะจง 12,563,997.3 68.89 

  
 จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลดอยเต่า จ านวน 12,563,997.3 พบว่างบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ท้ังหมดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 การจัดซื้อ จัดจ้าง พบว่าในปีงบประมาณ  2561   โรงพยาบาลดอยเต่าขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินไม่สามารถจัดซื้อได้ตามแผนท่ีไว้วางไว้ 
แนวทางการแก้ไข 
 1.โรงพยาบาลมีการจัดท า LOI   เพื่อให้ด าเนินงานตามแผน 
 2.โรงพยาบาลดยเต่าขอรับการช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้มี
สภาพคล่องทางการเงิน สามารถบริหารแผนการจัดซื้อ – จัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
 การจัดซื้อ จัดจ้างท่ีไม่เป็นไปตามแนวทางก าหนดของแผนงาน เป็นผลมาจากปัจจัยหลาย
ด้าน อาทิ เช่น ไม่มีผู้ค้ารายใดมีสินค้าตามคุณลักษณะท่ีกรรมการก าหนดขายในท้องตลาด หรือไม่
มีผู้เสนอราคา ท าให้ต้องยกเลิกเพื่อทบทวนกระบวนการตามข้ันตอนและคุณลักษณะใหม่ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1.จัดท าแนวทาง / ข้ันตอน การท าแผนการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปี ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
 2.จัดท าแนวทาง / ข้ันตอน การปฏิบัติการจัดซ้อจัดจ้าง และรูปแบบเอกสารท่ีใช้อยู่เป็น
ประจ า 
 3.ให้ค าแนะน า ปรึกษา แก่เจ้าหน้าท่ี หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.จัดประชุมกลุ่มเจ้าหน้าท่ี หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี และคณะกรรมการ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 5.ก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 1.จัดท าแนวทาง / ข้ันตอน การท าแผนการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปี ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ท าให้มีคู่ค้าเข้าร่วมการแข่งขัน  ท าให้โรงพยาบาล
สามารถจัดซ้อ- จัดจ้างได้ในราคาท่ีต่ ากว่าแผน ได้ของท่ีมีคุณภาพตามสเปคกลาง  
 2.ในด้านการจัดซื้อวัสดุ น้ ายาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติมีการรวมกลุ่มในการ
จัดซื้อ –จัดจ้างในระดับของจังหวัดเชียงใหม่ท าให้ได้ราคาต้นทุนท่ีถูก มีคุณภาพ เช่ือถือได้ 

3.ในด้านการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม  ตาม 
4.ในการจัดซื้อยาการท าแผนการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และมีการสืบราคากลาง ท าให้ได้ยาที่มีต้นทุนถูก  และมี 

 

 



 

-4- 

ประสิทธิภาพ 

5.แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ  2562 
1.ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผน plan  fin   ของโรงพยาบาล 
2.ถ้ารายการของนอกแผน  plan – fin จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ในการพิจารณาถึงความจ าเป็นในการจัดซื้อ 
3.มีการปรับแบบฟอร์มในการขออนุมัติ  เพิ่มให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ด าเนินการลงนาม

ก่อนดทุกครั้งเพื่อให้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการจัดซื้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลายมือช่ือ...............................ผู้จดัท ารายงาน  ลายมือช่ือ................................ผู้บริหาร 
     นางสาวศรุตาทวีพร  มงคล            นายธนิต   บรรสพผล 
            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 


