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      ค าน า 

 
  
 โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยงาน
พัสดุ โรงพยาบาลขุนตาล เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วน
ราชการ วิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกจาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่น และเป็นข้อมูลใน
การวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณต่อไป 
 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เป็นการวิเคราะห์งบประมาณใน
ภาพรวมของหน่วยงานโรงพยาบาลขุนตาล ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ  
 
 
       กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลขุนตาล 
        ๑๘   ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
               ๑  
  
๑.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๑.๑ แผนงานการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของของโรงพยาบาลขุนตาล จ านวน 
๙๑,๑๑๓,๑๔๔.๕๑ บาท และได้ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้    

      กิจกรรมที่ ๑ พัฒนางานแพทย์แผนไทย จ านวน ๓๘,๖๐๐ บาท 
      กิจกรรมที่ ๒ พัฒนางานเทคนิคการแพทย์ จ านวน ๘๘,๕๐๐ บาท 
 กิจกรรมที่ ๓ พัฒนางานเภสัชกรรม  จ านวน ๕๕,๐๐๐  บาท 
      กิจกรรมที่ ๔ พัฒนางานรังสีการแพทย์ จ านวน ๑๗,,๔๒๐  บาท 
 กิจกรรมที่ ๕ พัฒนางานทันตกรรม จ านวน ๑๙,๘๕๐  บาท 

กิจกรรมที่ ๖ พัฒนากลุ่มการพยาบาล จ านวน ๖๓๐,๒๐๐   บาท 
กิจกรรมที่ ๗ พัฒนางานแผนงาน จ านวน ๑๐๕,๐๐๐   บาท 
กิจกรรมที่ ๘ พัฒนางานฝ่ายบริหารงานทั่วไป จ านวน ๔,๓๐๗,๔๗๗   บาท 
กิจกรรมที่ ๙ พัฒนางานกายภาพบ าบัด จ านวน ๓,๐๐๐   บาท 
กิจกรรมที่ ๑๐ พัฒนางาน HRD  จ านวน ๔๙๔,๘๒๐   บาท 
กิจกรรมที่ ๑๑ พัฒนางานสนเทศ  จ านวน ๑,๔๖๖,๘๐๐   บาท 
กิจกรรมที่ ๑๒ พัฒนากลุ่มงานเวช ฯ   จ านวน ๑๒๗,๓๔๐   บาท 

  กิจกรรมที่ ๑๓ แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จ านวน ๒,๒๔๑,๔๖๖.๔๘ บาท 
  กิจกรรมที่ ๑๔ งานการเงิน  จ านวน ๘๑,๓๔๕,๓๒๗.๐๓ บาท 

      ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ 

๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างในกิจกรรมทั้งหมด ๖๒  แผนงาน/โครงการ   
- ด าเนินการเสร็จสิ้น  ๕๖  โครงการคิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๓๒ %   
- ยังไม่ได้ด าเนินการ ๖      โครงการคิดเป็น ร้อยละ ๙.๖๘ %   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                      ๔  
๒.๓ ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนก

ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

ร้อยละ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง ๙๘๘ ๑๐๐ 
2. วิธีคัดเลือก - -  
3. วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป 
     -วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) 
    - วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    -  วิธีสอบราคา 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

รวม ๙๘๘ ๑๐๐ 
   

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงาน โรงพยาบาลขุนตาล  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ๙๘๘      รายการ
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจ านวนสูงสุดคือวิธี......เฉพาะเจาะจง............จ านวน.... ๙๘๘....
โครงการ คดิเป็นร้อยละ...........100%..................  

       
๒.๔. ร้อยละของจ านวนแผนจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

จากตารางดังกล่าวขั้นต้น โรงพยาบาลขุนตาล มีจ านวนแผนงานที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๖๒  แผนงาน/
โครงการ  พบว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงร้อยละ 100 

 

 สดงร้อยละจ านวน ผนงานจ า นกตามวิ ีการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิ ีเฉพาะเจาะจง 
ประจ าปีงบประมาณ    ๑

 
 

 



 
 
                    ๒    
๒.๒ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมประจ าปี ๒๕๖๑ 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงพยาบาลขุนตาล มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ๑๘ 
โครงการ เป็นเงิน ๒,๕๐๗,๙๖๐.๘๓  บาท  (สองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทแปดสิบสามสตางค์) 
และโรงพยาบาลขุนตาล ได้ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว       จึงขอ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

 ผนงาน วิ ีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้(บาท) 

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1 เครื่องวัดแรงบีบมือ เฉพาะเจาะจง ๓๓,๐๐๐  ๓๓,๐๐๐        - 100  
2 เครื่องดูดเสมหะ เฉพาะเจาะจง ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ - 100  
3 เครื่องติดตามการท างานของ

หัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ 

เฉพาะเจาะจง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - 100  

4 เครื่องควบคุมการให้สารน้ า
ทางหลอดเลือดด าชนิด ๑ 
สาย  

เฉพาะเจาะจง ๖๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 100  

5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อย
กว่า ๓,๕๐๐ ANSI Lumens 

เฉพาะเจาะจง ๒๙,๘๒๖.๘๗ ๒๖,๙๐๐ ๒,๙๒๖.๘๗ 100  

๖ เครื่องฉายแสง LED  เฉพาะเจาะจง ๔๙,๙๙๖.๙๖ ๔๙,๙๙๖.๙๖ - 100  
๗ ลู่วิ่งไฟฟ้า เฉพาะเจาะจง ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ - 100  
๘ ซ่อมหัวกรอ Airrotor เฉพาะเจาะจง ๑๔๑,๗๕๐ ๑๔๑,๗๕๐ - 100  
๙ เครื่องวัดและติดตามความ

อ่ิมตัวของอ๊อกซิเจนในเลือด
และชีพจร 

เฉพาะเจาะจง ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ - 100  

๑๐ เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบ
เคลื่อนย้ายได้ 

เฉพาะเจาะจง ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ - 100  

1๑ เครื่องปิดผนึกซองบรรจุ
เวชภัณฑ์ 

เฉพาะเจาะจง ๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ - 100  

1๒ โคมไฟส่องตรวจ LED เฉพาะเจาะจง ๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ - 100  
1๓ เครื่องกระตุ้นทารกในครรภ์ เฉพาะเจาะจง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - 100  
1๔ ปรับปรุงลานจอดรถ เฉพาะเจาะจง ๓๕๑,๘๐๙ ๓๕๑,๘๐๙ - 100  

 
 



 
 

              ๓ 

ล าดับ
ที ่

 ผนงาน วิ ีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

งบประมาณที่
ได้รับ(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
จริง(บาท) 

งบประมาณ
ที่ประหยัดได้

(บาท) 

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1๕ ปรับปรุงถนนทางออก เฉพาะเจาะจง ๑๔๘,๐๗๘ ๑๔๖,๑๙๑ ๑,๘๘๗ 100  
1๖ ปรับปรุงโครงสร้าง

อาคารห้องส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยและ
ห้องตรวจโรค 

เฉพาะเจาะจง ๒๗๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ - 100  

1๗ เครื่องนึ่งฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ า
ระบบอัตโนมัติขนาดไม่
น้อยกว่า ๗๐๐  ลิตร 
(Pre-Post Vac) ห้อง
นึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ 
ประตู 

เฉพาะเจาะจง ๘๔๐,๐๐๐ ๘๓๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 100  

1๘ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผลขนาด
กระดาษบันทึกแบบ 
Thermal ไม่น้อยกว่า 
A4 

เฉพาะเจาะจง ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - 100  

   ๒,๕๐๗,๙๖๐.๘๓ ๒,๔๘๘,๑๔๘.๙๖ ๑๙,๘๑๓.๘๗   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            ๕ 

     ๒.๔. งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
           ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 จาก

ตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณใน ภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขุนตาล มีจ านวน 
๙๑,๑๑๓,๑๔๔.๕๑ (เก้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ พบว่า
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100 
 

100%

 สดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ า นกตามวิ ีการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิ ีเฉพาะเจาะจง      
ประจ าปีงบประมาณ    ๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            ๖ 
๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงพยาบาลขุนตาล 

ประเด็นความเสี่ยง โอกาสเกิด (1-5) ระดับของผลกระทบ (1-5) ล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยง 

ขาดการส ารวจความต้องการจาก
หน่วยงานย่อย 

๑ ๔ ๔ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า) 

ขาดการประมาณการตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๑ ๕ ๕ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า ) 

ไม่ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ ๕ ๕ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า ) 

การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม 
สเป็คท่ีหน่วยงานย่อยต้องการ 

๔ ๔ ๑๖ 
(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) 

การจัดซื้อล่าช้า ๔ ๕ ๒๐ 
(ความเสี่ยงระดับสูง ) 

การจัดท าชุดอนุมัติล่าช้า ๔ ๕ ๒๐ 
(ความเสี่ยงระดับสูง ) 

จัดซื้อโดยไม่ผ่านงานแผนงาน ๒ ๕ ๑๐ 
(ความเสี่ยงระดับสูง ) 

จัดซื้อจัดจ้างก่อนได้รับการอนุมัติ
จาก   ผู้มีอ านาจ 

๑ ๕ ๕ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า ) 

ไม่ได้ลงลายมือมือรับสินค้า ๑ ๓ ๓ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า ) 

 
การลงวัน เดือน ปี  ในใบส่งของไม่
ตรงกับวันที่รับจริง 

๓ ๒ ๖ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า ) 

ไม่ได้ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๔ ๓ ๑๒ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า ) 

การจ าหน่ายล่าช้า ๔ ๒ ๘ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า ) 

 

 

 

 



 
            ๗ 
๓.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

๑.ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการด าเนินการ มีการเร่งรัดให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด 
๒.การส่งเอกสารเบิกจ่าย มีความล่าช้า  
 

๔.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
๑.ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๕๖ โครงการ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑๙,๘๑๓.๘๗บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสาม
บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒  
 ๒.รวบรวมแผนภาพรวมของโรงพยาบาล จัดท าแผนประมาณการรายรับรายจ่ายเงินบ ารุงให้รัดกุม 
และมีการประเมินแผนรายรับ  รายจ่ายเงินบ ารุงทุกไตรมาส และจัดท า Cost Benefit Analysis ในทุก
โครงการทีจ่ะจัดท า 
 ๓. การจัดซื้อร่วม/สืบราคาร่วม จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้ 
   ๔.การสร้างระบบให้มีการแข่งขันกันระหว่างผู้ค้าจะเป็นผลดีต่อองค์กร 
 ๕.จัดซื้อตามแผน รวมทั้งจัดซื้อร่วมในสัดส่วนที่มากขึ้น 

๖.ควบคุมรายจ่ายค่ายาลดปริมาณการจ่ายยากลุ่ม NSAID ให้เหลือครั้งละ  10 เม็ด 
๗.วางแผนการช าระหนี้ให้เจ้าหนี้โดย งานการเงินและบัญชีจะไปทบทวนการช าระหนี้ 

 ๘.ก าหนดมาตรการการประหยัดให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม  ในกลุ่มวัสดุส านักงาน วัสดุงาน
บ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังตัวอย่างกร๊าฟท่ีแสดงด้านล่างนี้  

 
 

ซึ่งทางโรงพยาบาลด าเนินการสืบราคาวัสดุส านักงานที่ใช้บ่อย  2 รายการคือ กระดาษและหมึกพิมพ์ 
ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้บ่อย  เปลี่ยนมาใช้กระดาษราคาประหยัด    ลดการใช้เครื่องพิมพ์สี (หากช ารุดจะไม่มีการจัดหา
ทดแทน) 

 
 



 
              ๘ 
๙.การด าเนินการสืบราคาร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน ๑๘ รายการ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ๙ 
๕.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   

ประเด็นความเสี่ยง  นวทางการปรับปรุง 
ขาดการส ารวจความต้องการจากหน่วยงานย่อย ด าเนินเนินการส ารวจความต้องการ ก่อนด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประจ าปี 
ขาดการประมาณการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากด าเนินการส ารวจความต้องการแล้ว ให้ด าเนินการประมาณการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  แล้วส่งต่อให้งานแผนงาน 
 
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม สเป็คที่
หน่วยงานย่อยต้องการ 

แจ้งให้หน่วยงานย่อยแนบสเป็ค หรือถ่ายรูปวัสดุครุภัณฑ์ท่ีต้องการจัดซื้อจัด
จ้าง เพื่อหน่วยงานย่อยจะได้สเป็คตามที่ต้องการ 

การจัดซื้อล่าช้า เรียงล าดับการจัดซื้อ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของหน่วยงาน 
การจดัท าชุดอนุมัติล่าช้า เรียงล าดับจัดท าชุดอนุมัติ และแบ่งหน้าที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานพัสดุ เพื่อจะ

ได้ท าชุดอนุมัติให้ทันเวลา 
จัดซื้อโดยไม่ผ่านงานแผนงาน แจ้งให้ทุกหน่วยงาน ให้น าบันทึกข้อความเสนอผ่านงานแผนงานก่อน ให้ ผอก.

ลงนามในบันทึกข้อความ 
จัดซื้อจัดจ้างก่อน ได้รับการอนุมัติจาก           
ผู้มีอ านาจ 

แจ้งงานพัสดุ ให้ปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ ยกเว้นกรณีท่ีเร่งด่วน  ซึ่งหาก
เป็นกรณีเร่งด่วนให้แจ้งหัวหน้าพัสดุให้รับทราบก่อนทุกครั้ง 

ไม่ได้ลงลายมือมือรับสินค้า แจ้งทุกหน่วยงานให้ลงลายมือชื่อก่อนรับสินค้าทุกครั้ง 
 
การลงวัน เดือน ปี  ในใบส่งของไม่ตรงกับวันที่
รับจริง 

แจ้งทุกหน่วยงานลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับวันที่รับจริง  โดยปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามระเบียบพัสดุ 

ไม่ได้ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ แจ้งให้งานพัสดุด าเนินงานลงทะเบียนครุภัณฑ์ทุกครั้ง 
การจ าหน่ายล่าช้า แจ้งให้งานพัสดุจ าหน่ายพัสดุประจ าปี โดยให้เริ้มด าเนินการในสิ้น

ปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  
   
 
 
 
        



 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลขุนตาล   โทร 0 5360 6221-2                                  
ที ่  ชร 0032.301./   ๗๘    วันที่    18 ธันวาคม  2561           
เรื่อง   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 

 เรื่องเดิม 
ด้วยงานพัสดุ โรงพยาบาลขุนตาล ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณ
ภาพรวมของโรงพยาบาลขุนตาล ตามหมวดงบค่าเสื่อม และหมวดตอบแทนใช้สอยพัสดุ แสดงเปรียบเทียบ
สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินของโรงพยาบาลขุนตาล ปี ๒๕๖๑ 
ที่ตั้งไว้ และรายการใช้จ่ายจริงแต่ละประเภท และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบไปด้วย 
5 องค์ประกอบ ของเกณฑ์การวิเคราะห์ ITA 

ข้อพิจารณา 
   งานพัสดุ โรงพยาบาลขุนตาล ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกประเภทของหมวด
ตอบแทนใช้สอยพัสดุ และหมวดงบค่าเสื่อมเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารรายงานที่แนบมาพร้อมกันนี้ จ านวน 1 
ฉบับ และขอน าขึ้นประกาศเผยแพร่ บนเว็บไซด์โรงพยาบาลขุนตาล เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบ
ต่อไป 

   ข้อเสนอ 
   1)รับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของโรงพยาบาล
ขุนตาล 
   2)อนุญาตให้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของ
โรงพยาบาลขุนตาล ขึ้นเว็บไซด์ของโรงพยาบาลขุนตาล และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลขุนตาล 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดด าเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็น
พระคุณยิ่ง 

    
(นายชยพล   สุวรรณปัญญา) 

นักวิชาการพัสดุ 
หัวหน้างานพัสดุ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 
 - เพ่ือโปรดทราบ 
 
     (นางสาวสุรารักษ์   อาสายศ)       
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป            (นายคงศักดิ์   ชัยชนะ) 

                     นายแพทย์ช านาญการ   
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 



 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

ที่  ชร ๐๐๓๒.๓๐๑/    ๖๗                          วันที่     ๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๑          
 เรื่อง   แนวทางการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

ตามท่ีโรงพยาบาลขุนตาล รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ซึ่งผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ  ๙๐.๓๒ แต่ผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาสผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างยัง
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นั้น 

       ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลขุนตาลได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
เพ่ือให้การจดัซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้  

      ๑. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ 
      ๒. ด าเนินการแผนที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดระยะเวลาในการให้จัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  
      ๓. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส   

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
                                                         (นางสาวสรุารักษ์ อาสายศ) 
                                                        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 


