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   โรงพยาบาลนายายอาม ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  

         - จําแนกเป็นรายหมวด   
         - จําแนกร้อยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 โดย

จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
         - จําแนกร้อยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.  

2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

 

หมวดงบดําเนินงาน (เงินบํารุงและเงินงบประมาณ) 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 

 จํานวนครั้ง 
1,195 

  1,180 1 - - 14 

 จํานวนร้อยละ  
( 100% ) 

98.75 0.08 - - 1.17 

          

               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลนายายอาม ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณ
หมวดงบดําเนินงาน (เงินบํารุง และเงินงบประมาณ)  มีจํานวนทั้งสิ้น  1,195  ครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง   

***โครงการจํานวนสูงสุดคือวิธีตกลงราคา   จํานวน 1,180 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   98.75  
***โครงการจํานวนรองลงมาคือวิธีกรณีพิเศษ  จํานวน     14 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ     1.17 
***โครงการจํานวนอันดับสามคือวิธีสอบราคา  จํานวน       1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ     0.08 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตารางที่ 2  แสดงร้อยละงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา 
ประกวดราคา 
ด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส ์

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 

จํานวนงบประมาณ   
18,078,961.63  

   
14,887,288.37  841,500.00 - - 2,350,173.26 

 จํานวนร้อยละ  
( 100% ) 

82.35 4.65 - - 13.00 

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณหมวดงบดําเนินงาน (เงินบํารุง และเงินงบประมาณ)  ท่ีใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนายายอาม  จํานวนเงิน  18,078,961.63  บาท จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

***โครงการจํานวนสูงสุดคือ วิธีตกลงราคา  จํานวน 14,887,288.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.35  
***โครงการจํานวนรองลงมาคือวิธีกรณีพิเศษ จํานวน  2,350,173.26 บาท  คิดเป็นร้อยละ  13.00 
***โครงการจํานวนอันดับสามคือวิธีสอบราคา จํานวน    841,500.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ   4.65 
 
 
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณหมวดเงินดําเนินงาน (เงินบํารุง และเงินงบประมาณ) 
ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560  

จํานวนรายการ 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินท่ีได้รับ 
การจัดสรร 

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างได้จริง 

ประหยัดงบ 
ประมาณได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

1,195 
 

18,839,252.60 18,078,961.63 760,290.97 4.04 
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         หมวดงบลงทุน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตารางท่ี 1  แสดงร้อยละ  จาํแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลนายายอาม ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณ
หมวดงบลงทุน  ที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   มีจํานวนทั้งสิ้น  1  ครั้ง วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างมีวิธีการเดียวคือ วิธีตกลงราคา  คิดเป็นร้อยละ 100  

ตารางที่ 2  แสดงร้อยละงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา 
ประกวดราคาด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 

จํานวนงบประมาณ   
330,000  

  328,000 - - - - 

 จํานวนร้อยละ  
( 100% ) 

100 - - - - 

 

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณหมวดงบลงทุน  ที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนายายอาม  จํานวนเงิน  328,000.00  บาท  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี
วิธีการเดียวคือ วิธีตกลงราคา  คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา 
ประกวดราคา 
ด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส ์

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 

จํานวนคร้ัง 1 
1 - - - - 

จํานวนร้อยละ  
( 100% ) 

100 - - - - 
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การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณหมวดเงินงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จํานวนรายการ 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินท่ีได้รับ 
การจัดสรร 

วงเงินที่จัดซื้อ 
จัดจ้างได้จริง 

ประหยัดงบ 
ประมาณได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

1 330,000 328,000 2,000 0.61 
 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจํากัด / ความเส่ียงของการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. กรณีการจัดซื ้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  มีการจัดซื ้อจัดจ้างเป็นจํานวนมากหลายครั้งที ่ต ้อง     
ดําเนินการแบบเร่งด่วน  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง เกิดความผิดพลาดในการดําเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้
เน่ืองจากระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เพียงพอ  กระชั้นชิด  เร่งด่วน 

2. การสืบหาราคากลางจากผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างบางรายการ ใช้เวลานานเน่ืองจากต้องใช้    
ระยะเวลาในการค้นหา  สืบราคาจากท้องตลาด  และการคิดราคากลาง 

3. งานด่วนมาพร้อมกันหลายงาน เจ้าหน้าพัสดุย้าย/ลาออกทําให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน 
และระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

4. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการ ขาดความรู้ ความเข้าใจ จัดซื ้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดหาพัสดุ และยังเป็นการลด
ความเส่ียง และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน   

2. ใช้โปรแกรมต่าง ๆ จัดทําฐานข้อมูลราคากลางพัสดุชนิดต่างๆ ไว้ (ถ้ามี) เพ่ือลดระยะเวลาในการ
จัดทําราคากลาง 

3. หัวหน้าเจ้าหน้าที ่พัสดุ แจ้งข่าวสารที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดซื ้อจัดจ้าง และทําความเข้าใจกับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบ และปฏิบัติตามกรอบแนวทางเดียวกัน  

 
 

------------------------------------------------------------


