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รายงานการวิเคราะห์ผลการจ ดซ ้อจ ดจ างัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2561 

โรงพยาบาลเวียงเก่า ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร 
เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และ
น าวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

ตารางท่ีั1ัแสดงร อยละของจ าแนกตามวิธีการจ ดซ ้อจ ดจ างัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ัั2561 

   ต ่ำกว่ำ     
5,000 บำท

5,000 บำท 
ข้ึนไป

265  -  - 89 176  -
คิดเป็น
ร้อยละ  -  - 33.58 66.42  -

วิธีเฉพำะเจำะจง
วิธีกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง

วิธีประกำศ
เชิญชวน

จ่ำนวนคร้ัง
วิธีคัดเลือก E-bidding

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลเวียงเก่าได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนทั้งสิ้น 265 ครั้ง 
พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 176 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 66.42 รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 89 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.58  

 

 

0, 0%0, 0%

89, 34%

176, 66%

0, 0%

กราฟแสดงร อยละของจ านวนคร ้งั
จ าแนกตามวิธีการจ ดซ ้อัจ ดจ างัประจ าปีงบประมาณั2561

วิธีประกาศเชิญชวน

วิธีคดัเลอืก

วิธีเฉพาะเจาะจง (ต ่ากว่า5,000บ.)

วิธีเฉพาะเจาะจง (5,000บ.ขึน้ไป)

E-bidding
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ตารางท่ีั2ััแสดงร อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจ ดซ ้อจ ดจ างัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ัั2561 

    ต ่ำกว่ำ     
5,000 บำท

 5,000 บำท 
ข้ึนไป

 4,495,445.48   -   -   242,909.12  4,252,536.36   - 

 คิดเป็นร้อยละ   -   -           5.40            94.60   - 

 วิธีเฉพำะเจำะจง
 วิธีกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง

 วิธีประกำศ
เชิญชวน

 จ่ำนวนคร้ัง
 วิธีคัดเลือก  E-bidding 

 

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงเก่าจ านวน 
4,495,445.48 บาท พบว่างบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้น
ไป เป็นจ านวนเงินมากท่ีสุดคือ  4,252,536.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.60 รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน
ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 242,909.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.40  

  จะเห็นได้ว่างบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้น
ไป นั้นมากเป็นอันดับแรก ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงนิต่ ากว่า 5,000 บาท 
เป็นอันดับสอง 
 

 

 

วิธีประกาศเชิญชวน,ั0,ั0%

วิธีค ดเล อก,ั0,ั0%

วิธีเฉพาะเจาะจงั(ต่ ากว่า5,000
บ.),ั242909.12,ั5%

วิธีเฉพาะเจาะจงั(5,000บ.ข้ึน
ไป),ั4252536.36,ั95%

E-bidding, 0, 0%

กราฟแสดงร อยละของจ านวนคร ้งั
จ าแนกตามวิธีการจ ดซ ้อัจ ดจ างัประจ าปีงบประมาณั2561

วิธีประกาศเชิญชวน

วิธีคดัเลอืก

วิธีเฉพาะเจาะจง (ต ่ากว่า5,000บ.)

วิธีเฉพาะเจาะจง (5,000บ.ขึน้ไป)

E-bidding
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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีท่ีผ่านมา 

1. สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

จากผลการด าเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง  โรงพยาบาลเวียงเก่ามีรายการที่ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 265 
รายการ จ านวนเงินงบประมาณ 4,495,445.48 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบแปด
สตางค์) ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 176 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
66.42 จ านวนเงินงบประมาณ 4,252,536.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.60 และ วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินต่ ากว่า 
5,000 บาท จ านวน 89 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.58  จ านวนเงินงบประมาณ   242,909.12 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 5.40  เหตุผลที่ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นวิธีที่ตอบสนองการปฏิบัติราชการได้
คล่องตัว รวดเร็ว และสะดวกที่สุด ซึ่งวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีที่รัฐได้มีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเพ่ือให้เกิดสภาพคล่อง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มี
การก าหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยก าหนดวงเงิน
จากเดิมเป็นการซื้อจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งราคาไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ท าให้การจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เกิดความคล่องตัวมากข้ึน 

2.ัการวิเคราะหั์ความเสัี่ยงเกัี่ยวกั บการจั ดซั ้อจั ดจั าง 
1. บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ ความเข ้าใจ ความช านาญ และ

ประสบการณ์ในการด าเนินงานจ ัดซื้อจัดจ้างตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ วิธีปฏิบัติที่ถูกต ้องเท่าท่ีควร  

2. คณะกรรมการตรวจร ับพ ัสด ุม ีงานประจ า ท า ใ ห้ ไม ่ค ่อยม ีเวลาในการด าเน ินงานด ้านพ ัสด ุ 
ได ้อย ่างม ีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานที่ต ้องการพัสด ุ ไม ่ม ีความร ู้ในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ค ุณสมบัต ิเง ื่อนไข รายละเอ ียด
ของพ ัสด ุ ต า ม แนวทางการปฏิบัต ิที่ถูกต ้อง   

 
3.ัการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข อจ าก ดของการจ ดซ ้อจ ดจ าง 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงเก่าจ ังหวัดขอนแก่น พบปัญหาและอ ุปสรรคซ ึ่ง ท าให้
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม ่เป็นไปตามแผนการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ดังน ี้ 

1. แจ ้งจ ัดสรรงบประมาณล่าช้า ท าให ้ระยะเวลาในการด าเน ินงานให ้จัดซ ื้อจัดจ ้างเร ่งด ่วนกระชั้น
ช ิด ส่งผลให้เก ิดความเสี่ยงที่จะเก ิดข้อผ ิดพลาดในการด าเนินงานได ้
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2.  คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ขาดทักษะความร ู้ด ้านระเบ ียบต ่างๆ ว ิธ  ีการ

ด าเน ินงานและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต ้อง 
3.  หน่วยงานเจ ้าของงบประมาณเสนอความต ้องการให้จ ัดหาพัสด ุ แต ่ไม ่แจ ้งรายละเอ ียดเก ี่ยวก ับพ ัสด ุ

ที่ต ้องการใช้ ต ้องเสียเวลาส่งเร ื่องกลับไปจ ัดท ารายละเอ ียด 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงานด้านพัสดุมีหลายขั้นตอน ท าให ้การเกิดความย ุ่งยากในการปฏ ิบ ัต ิในแต ่ละ 

ขั้นตอน 
  5. บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เพียงพอกับงานที่รับผิดชอบ ตามระเบียบของการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่น 

เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ตรวจรับพัสดุ ไม่สามารถหาคนมารับผิดชอบได ้ครบทุกตำแหน ่งตามระเบียบพัสด ุ 
ต ้องใช้เจ ้าหน ้าที่จากหน ่วยงานอ ื่น มาร ่วมเป็นผู้รับผิดชอบด้วย ท าให้การดูแลงานด ้านพัสด ุไม ่ครอบคลุมได้ทุก
ประเด็น 

 
4.ัการวิเคราะหั์ความสามารถในการประหยั ดงบประมาณ 

สรุปผลการประหย ัดงบประมาณในปี 2561 ของหน่วยงานโรงพยาบาลเวียงเก่าจ ังหวัดขอนแก่น 
งบประมาณ งบด าเนินการของหน่วยงาน ที่โรงพยาบาลเวียงเก่า ได ้รับจ านวน 28,502,001.60 บาท ใชเ้พ ียง 
20,645,196.04 บาท คงเหลือเง ินอ ีกจ านวน 7,856,805.56 บาท การประหย ัดงบประมาณส ่วนหน ึ่งค ือ 
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ การอบรม จะอนุมัติให้เจ้าหน้าที่อบรมภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง 
กรณีที่มีก าหนดการอบรมให้ความรู้ในหลายภาค เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเด ินทางไป
ราชการ ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารของหน่วยงานโรงพยาบาลเวียงเก่า 

 
5.ัแนวทางแกั ไขในการปร บปรุงกระบวนการจั ดซั ้อจั ดจั างัอ นน าไปสู่การปร บปรุงการจ ดซ ้อจ ดจ างัใน
ปีงบประมาณั พ . ศ . 2562 

 

๑. จัดท ากระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐โดยก าหนดระยะเวลา
ของกระบวนงานในแต่ละช่วงให้เป็นมาตรฐาน โดยน าแนวทางปฏิบัติและก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเพ่ือให้หน่วยงาน
ส่งความต้องการของตัวเองทันตามก าหนดเวลา 
 ๒.  ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส หรือรายเดือน 
 ๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรูปแบบ คุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการไว้ล่วงหน้า เมื่อ
ไดร้ับอนุมัติงบ สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดระยะเวลา 

 ๔. แจ้งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บูรณาการร่วมกับฝ่าย ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 

   ลงชื่อ                                         ผู้จัดท า                    ลงชื่อ                                    ผู้บริหาร 
                 (นายวีระ เกตุเคน)                                                (นายสุรพงษ์ ผานาค)  
          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงเก่า 
 

 


