
  

รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจดัจ้างปงีบประมาณ  ๒๕๕9 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 
 ด้วยในปีงบประมาณ 2559  โรงพยาบาลเจริญศิลป์  ได้ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ดว้ยเงินบ ารุงและ
เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  จึงขอรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2559 
ปีงบประมาณ 2559 มีการจดัซื้อ/จัดจ้าง  ทั้งหมด 1,169 โครงการ  เป็นการจัดซื้อจดัจ้างโดย
วิธีตกลงราคา  1,160  โครงการ  คิดเป็น 99.23%  ซึ่งมากท่ีสุดในจัดซื้อ   ซื้อโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  9  โครงการ  คิดเป็น  0.77 แต่ไม่มีการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีสอบ
ราคา   วธิีพิเศษ   วิธีกรณีพิเศษ  และวธิีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ e-market 

2. ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ/จัดจ้างในปีงบประมาณ  2559  แบ่งได้ดังนี้ 
2.1 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ได้รับการจัดสรร

งบประมาณล่าช้า ท าให้การจดัซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
ท าให้ลงนามและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ 

2.2 หน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ยังไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร 

2.3 ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง  บุคลากรในโรงพยาบาลเจริญศิลป์  ไม่มีผู้อยากจะเป็นกรรมการชุด
ต่าง ๆ เช่น กรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ กรรมการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา 
/ e-bidding และกรรมการตรวจรับ  เนื่องจากกลัวความผดิกรณีมีการตรวจสอบจาก สตง.
หรือ ปปช. 

2.4 ในปีงบประมาณ  2559  เฉพาะงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
โรงพยาบาลเจริญศิลป์  สามารถประหยัดงบประมาณที่จัดซื้อ (มีเงินเหลือจ่าย)  จ านวนเงนิ 
10,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

3. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
3.1 ก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนความต้องการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน

บ ารุง และเงินงบค่าเสื่อมให้จัดท ารายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบแปลนให้
เรียบร้อย ก่อนที่จะส่งมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

3.2 ประสานให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลก าหนดนโยบาย กรณีหน่วยงานขอซื้อ
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน จะไม่อนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อ ให้รอเข้า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปก่อน 

3.3 กรณีท่ีไม่มีเจ้าหน้าที่อยากท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
แก้ปัญหาโดยการเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ให้ก าหนดค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ เชน่ คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการ
พิจารณาผลหรือคณะกรรมการตรวจรับ เป็นต้น 

 
 

 
 



 
ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕9 

( ๑ ต.ค.๒๕๕8 – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕9 ) 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี ๒๕๕9 
จ านวนโครงการ ร้อยละ 

1.วิธีตกลงราคา 1,167 99.83 
2.วิธีสอบราคา - - 
3.วิธีประกวดราคา - - 
4.วิธีพิเศษ - - 
5.วิธีกรณีพิเศษ - - 
6.วิธีประกวดราคาด้วยวธิีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ e-Auction 

- - 

7.วิธี e-market - - 
8.วิธี e-bidding 2 0.17 

รวม 1,169 100 
 
 

 
 
 

  ปีงบประมาณ 2559 มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ทั้งหมด 1,169 โครงการ  เป็นการจัดซื้อจดัจ้าง 
โดยวิธีตกลงราคา  1,160  โครงการ   คิดเป็น 99.23 %  ซึ่งมากท่ีสุดในจัดซื้อ   ซื้อโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  2  โครงการ  คิดเป็น  0.17 %   แต่ไม่มีการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีสอบราคา วิธี
พิเศษ  วธิีกรณีพิเศษ และวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-market 
     

99.83

0.17

ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ปีงบประมำณ  ๒๕๕๙

วิธีตกลงราคา

วิธี e-bidding



 
ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕9 

( ๑ ต.ค.๒๕๕8 – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕9 ) 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี ๒๕๕9 
จ านวนโครงการ ร้อยละ 

1.วิธีตกลงราคา 8,028,439.00 74.97 
2.วิธีสอบราคา - - 
3.วิธีประกวดราคา - - 
4.วิธีพิเศษ - - 
5.วิธีกรณีพิเศษ - - 
6.วิธีประกวดราคาด้วยวธิีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ e-Auction 

- - 

7.วิธี e-market - - 
8.วิธี e-bidding 2,680,000.00 25.23 

รวม 10,708,439.00 100 
 
 

 
 

  ปีงบประมาณ 2559   โรงพยาบาลเจริญศิลป์ได้มีการจดัซื้อ  จัดจ้าง  ด้วยเงินบ ารุงและเงิน 
งบประมาณ (งบค่าเสื่อม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,708,439.00 บาท (สิบลา้นเจ็ดแสนแปดพันสี่ร้อยสามสิบ
เก้าบาทถ้วน) ได้ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา เป็นจ านวนเงิน 8,028,439.00 บาท (แปดล้าน
สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)        และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding  เป็นจ านวนเงิน  2,680,000.00 บาท (สองลา้นหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
     

74.97

25.23

ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซือ้จัดจ้ำง 
ปีงบประมำณ  ๒๕๕๙

วิธีตกลงราคา วิธี e-bidding



 


