
 
 

 

 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน
ประจําปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลแม่สะเรียง 
23 พฤศจิกายน 2564 



 
 

คํานํา 
 
 โรงพยาบาลแม่สะเรียง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแผนประจําปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้มีการนําผลการวิเคราะห์ไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีต้องแสดงถึงความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดําเนินงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า สม
ประโยชน์ต่อภาครัฐ และนําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 
 
 
 
 

     ผู้จัดทํา 
     23 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
 
คํานํา          
 
สารบัญ 
 
บนัทึกข้อความ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอเผยแพร่ทางเว็บไซต์    1 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน...........โรงพยาบาลแม่สะเรยีง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน......... 

 
 โรงพยาบาลแม่สะเรียง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างทุกแหล่ง
งบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดําเนินการโดยส่วนงานพัสดุ โรงพยาบาลแม่สะเรียง สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กําหนดให้
ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และร้อยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ท้ังนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
การทุจริตคอรัปช่ันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ
ต่อไป  

 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 เป็นการวิเคราะห์
งบประมาณในภาพรวมหน่วยงานโรงพยาบาลแม่สะเรียง จํานวน 7 หมวดได้แก่ หมวดเวชภัณฑ์ยา 
หมวดวัสดุการแพทย์ หมวดวัสดุสํานักงาน หมวดวัสดุงานบ้านงานครัว หมวดวัสดุบริโภค หมวดวัสดุ
อ่ืนๆ และ หมวดงบลงทุน ซ่ึงรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อจํากัดในการจัดซ้ือจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 

1.1 รายงานผลการดําเนินการในภาพรวมโรงพยาบาลแม่สะเรียงจําแนกรายหมวด 
รายการหมวดวัสดุ งบจัดสรรตามแผน 64 ผลการจัดซ้ือ/จ้างปี 64 ร้อยละ 

1. เวชภัณฑ์ยา 21,170,695.07 24,093,687.50 113.81 
2. วัสดุการแพทย์ 18,331,132.72 22,436,000.99 122.39 
3. วัสดุสํานกังาน 1,300,000.00 1,433,609.60 110.28 
4. วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000,000.00 2,628,289.66 87.61 
5. วัสดุบริโภค 1,600,000.00 1,528,281.00 95.52 
6. วัสดุอ่ืนๆ 9,680,000.00 9,337,661.12 96.46 
7. งบลงทุน ค่าเสื่อม 64 4,276,221.91 4,046,880.00 94.64 

รวม 59,358,049.70 65,504,409.87 110.35 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน โรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้รับอนุมัติแผนจัดซ้ือจัด
จ้างภายใต้แผน planfin ปีงบประมาณ 2564 จํานวนท้ังหมด 7 หมวด รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
59,358,049.70บาท   ผลการดําเนิน จัด ซ้ือจัดจ้างภาพรวมปีงบประมาณ  2564 อยู่ ท่ี 
65,504,409.87บาท คิดเป็นร้อยละ 110.35 
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1.2 ร้อยละของจํานวนรายการที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนก
ตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประเภทการจดัซ้ือจัดจ้าง 
จํานวนรายการที่ดําเนนิการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการ) 

ร้อยละ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง 1,743 100 
2. วิธีประกาศเชิญชวน 0 0 
3. วิธีคัดเลือก 0 0 

รวม 1,743 100 
  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน ...โรงพยาบาลแม่สะเรียง.... ได้ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างจําแนกเป็นรายหมวดเป็นจํานวน 7 หมวด (งบค่าเสื่อม ปี 2564 /งบดําเนินงาน (ค่าวัสดุ เงิน
บํารุง) ปี 2564 ) รวมทั้งหมด 1,743 รายการ โดยใช้วิธีซ้ือจ้างตาม พรบ.2560 จัดซ้ือจัดจ้าง
ท้ังหมด 1 วิธี ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีจํานวนสูงสุดคือวิธี..เฉพาะเจาะจง... 
จํานวน..... 1,743....รายการ คิดเป็นร้อยละ.......100..ประกาศเชิญชวน.......จํานวน...0....รายการ 
คิดเป็นร้อยละ.........0........ตามลําดับ  

 
1.3 ร้อยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประเภทการจดัซ้ือจัดจ้าง 
จํานวนงบประมาณที่ดําเนนิการแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 
ร้อยละ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง 65,504,409.87 100 
2. วิธีประกาศเชิญชวน - - 
3. วิธีคัดเลือก - - 

รวม 65,504,409.87 100 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแล้วเสร็จ 
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นจํานวน.... 65,504,409.87...บาท ครอบคลุมท้ังหมด 7 หมวดรายการ 
จําแนกตามวิธีซ้ือจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 เป็นวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น... 
65,504,409.87...บาท คิดเป็นร้อยละ.... 100........ และวิธีประกาศเชิญชวนเป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น
.. -...บาท คิดเป็นร้อยละ..........-.........  
 
2. การวิเคราะห์ความเส่ียง 
    จากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 พบว่าการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละหมวดรายการ
ไม่เป็นไปตามแผนค่าใช้จ่ายท่ีได้จัดทําไว้ตาม planfin ปีงบประมาณ 2564  ทําให้หน่วยงานมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซ่ึงอาจทําให้เกิดปัญหาการจัดสภาพคล่องทางการเงิน และทําให้เกิดระยะเวลาใน
การชําระหนี้ ยาวนานขึ้น อาจส่งผลให้ เจ้าหนี้ไม่ส่งของให้ในการสั่งซ้ือครั้งต่อไป เป็นต้น ผู้บริหาร
ควรให้ความสําคัญในการควบคุมกํากับติดตามการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิด เพ่ือสามารถแก้ไขและ
จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที 
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   ข้ันตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ข้ันตอนที ่1 ระบุความเส่ียง 

ความเส่ียงทีม่อียู่ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เส่ียง 
ผลกระทบต่อ
หน่วยงาน 

มาตรการ/กิจกรรม
ควบคมุ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
1.1 ด้านนโยบาย ไม่มีการกําหนดนโยบาย

เพ่ือให้ยึดถือและปฏบิัติที่
ชัดเจน 

บุคลากรไม่มี
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

กําหนดแนวทางเพ่ือให้
บุคคลากรยึดถอืในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 

1.2 ด้านระเบยีบ
กฎหมาย 

มีการเปล่ียนแปลง
ระเบียบวิธีปฏบิัติและมี
หนงัสือเวียนเพ่ิมเติม
บ่อยคร้ัง 

ทําให้เกิดความ
สับสนต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ต้องให้ผูป้ฏบิัติงานพัสดุเข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.3 ด้านขัน้ตอนการ 
     ปฏิบัติงาน 

ผู้บรหิารท่ีควบคุมกํากับ
ดูแลไม่มีการกําหนด
ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

ทําให้เกิดปัญหาการ
ปฏิบัติงานพัสดุ
ล่าช้า 

กําหนดรปูแบบ แนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
สําหรับดําเนนิการท่ีจัดเจน 
ให้เจ้าหน้าที่ปฏบิัติงาน
พัสดุทราบ เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏบิัติงานให้เกิดความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และเปน็
ธรรม 

1.4 ด้านเจ้าหน้าท่ี มีการเปล่ียนแปลง
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผิดชอบ
เนื่องจากลาออกไปรบั
การบรรจุหรือมีการ
สับเปลี่ยนหน้าท่ี  

ทําให้ผูป้ฏบิัติงาน
พัสดุยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุที่
ถูกต้อง 

ควรจัดหาบุคคลากรด้าน
การปฏบิัติงานพัสดุเพ่ิม
และส่งอบรมให้ความรู้ 

1.5 ด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในโดยตรง 
และไม่มีกลุ่มงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็น
ผู้จัดทําและ
ตรวจสอบภายใน 
ทําให้การตรวจสอบ
ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ทกุ
ขั้นตอนและท่ัวถึง 
เปน็ผลให้การ
ประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมภาพ
แวดล้อมการบริหาร
จัดการพัสดุไม่

ควรจะจัดต้ังกลุ่มงาน/งาน 
ที่รับผิดชอบการตรวจสอบ
ภายในโดยตรง จะได้ช่วย 
ตรวจสอบอีกครั้ง 
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ความเส่ียงทีม่อียู่ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เส่ียง 
ผลกระทบต่อ
หน่วยงาน 

มาตรการ/กิจกรรม
ควบคมุ 

ถูกต้องครบถ้วนเปน็
ปัจจุบนั 
 
 
 

2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
การกําหนดความ
ต้องการ 
 
 
 

ในการกําหนดความ
ต้องการในการจัดทําแผน
ของบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอไม่มีแนวทางกําหนด
ความต้องการใช้พัสดุ ไม่
ระบุความต้องการใช้พัสดุ
ท่ีชัดเจน 

เปน็เหตุให้ได้พัสดุไม่
ตรงตามคุณลักษณะ
ท่ีต้องการใช้ ราคา
ไม่เหมาะสม และไม่
ทันต่อการใช้งาน  

ควรกําหนดนโยบายในการ
กําหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทางปฏบิติัท่ีชัดเจน 
เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้
เปน็แนวทางในการกําหนด
ความต้องการใช้พัสดุ 
 

3. ปัญหาด้านการจัดทําแผนการจัดซ้ือจดัจ้าง 
การวางแผนการจัดหา
พัสดุ 

ความล่าช้าในการเสนอ
แผนและลงนามอนุมัติ
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
แผนล่าช้ากว่ากําหนด 

ทําให้หน่วยงานไม่
สามารถดําเนินการ
จัดทําแผนได้ทนัตาม
ระยะเวลาท่ี
กระทรวงกําหนด 

มีการเปล่ียนแปลงคําสัง่   
ในการมอบอํานาจเพ่ือ
ความคล่องตัวในด้านการ
บริหารจัดการ การจัดทํา
แผนปฏบิัติการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

4. ปัญหาด้านการดําเนินการจัดหาพัสดุ 
4.1 หน่วยงานที่
ต้องการพัสดุ ไม่มี
ความรู้ในการกาํหนด 
Tor (รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขใน
รายละเอียดของตัว
พัสดุหรือของผลสําเร็จ
ของงานหรือของตัวผู้ที่
จะเข้าแขง่ขนัเสนอ
ราคาไม่ชัดเจน 
 

ทําให้เม่ือประกาศ
ประกวดราคาไปแล้ว ไม่มี
ผู้ยื่นเสนอราคา หรือย่ืน
เสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่าน
ข้อเสนอทางเทคนิค หรือ
มีการอุทธรณ์ผลการ
พิจารณา  

หน่วยงานไม่
สามารถดําเนินการ
จัดหาได้ทันตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว้ในแผนการจดัซ้ือ
จัดจ้างหรือตาม
ระยะเวลาท่ี
กระทรวงกําหนด 
ทําให้การดําเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า  

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบใน
การจัดทําขอบเขตของงาน 
TOR เกี่ยวกับวิธีการ
กําหนดความต้องการพัสดุ 

4.2 การจัดซ้ือจัดจ้าง
ท่ีเร่งด่วน กระช้ันชิด 

ทําให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้อผิดพลาดในการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตามกฎหมาย 

อาจเกิดข้อทักท้วง
ท่ีมาจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น สตง. 
ห รื อ ต ร ว จ ส อ บ

เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
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ความเส่ียงทีม่อียู่ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เส่ียง 
ผลกระทบต่อ
หน่วยงาน 

มาตรการ/กิจกรรม
ควบคมุ 

ใหม่ได้ ภายในกระทรวง พ.ศ. 2560 มีระเบียบ
กําหนดวิธีปฏบิัติและ
ระยะเวลา ควรให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
จะได้มีการวางแผนการ
ทํางาน 

5. ปัญหาด้านการตรวจรับพสัดุ 
ปัญหาบุคลากรท่ีเปน็
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

บุคลากรที่ได้รับการ
แต่งต้ังเปน็คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้
ความเข้าใจ ความชํานาญ
และทักษะที่ดีเกี่ยวกับ
การตรวจรับการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

ทําให้การตรวจรับ
พัสดุ ไม่เป็นไปตาม
สัญญาหรือ
ข้อกําหนด 

ควรมีการฝึกอบรมให้
ความรู้เฉพาะด้านและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเป็นเปน็
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ  
 
 
 
 

6. ปัญหาด้านการควบคมุงาน 
ปัญหาช่างผู้ควบคุม
งาน ท่ีมาจาก
หน่วยงานภายนอก 

บุคลากรที่ได้รับการ
แต่งต้ังให้เปน็ผู้ควบคุม
งาน ท่ีมาจากหน่วยงาน
ภายนอก ขาดความรู้
ความเข้าใจในแบบรปู
รายการก่อสร้าง 

ทําให้การสง่มอบ
งานไม่เปน็ไปตาม
แบบรูปรายการ
ก่อสร้าง จึงทําให้มี
การแก้ไข ให้ตรง
ตามแบบรปูรายการ 
ทําให้ระยะเวลาใน
การก่อสร้างล่าช้า
ออกไปและไม่
เปน็ไปตามกําหนด
ระยะเวลาในสญัญา
จ้าง 

ควรทําความเข้าใจแบบรปู
รายการ ก่อนทําการ
ก่อสร้าง ให้แกช่่างผู้ควบคุม
งานท่ีมาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

7. ปัญหาด้านการควบคมุพสัดุ 
   พัสดุเกิดการสูญ
หาย/ 
   เสียหาย 

ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
ปลอดภยั ไม่มีผู้
ควบคุมดูแล 
พัสดุ 

หน่วยงานต้อง
สูญเสียด้านทุนการ
ชดเชยความสูญหาย 
ความเสียหายท่ีเกิด
ขึ้นกบัพัสดุท่ีจัดเก็บ 
 

จัดทําสถานที่เก็บพัสดุท่ีมี
ลักษณะมิดชิดจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีควบคุมห้องพัสดุ 
โดยให้มีการขออนุญาตเปิด
ห้องเก็บพัสดุทุกคร้ังท่ีมีการ
ขอใช้ห้องพัสดุ 
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ความเส่ียงทีม่อียู่ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เส่ียง 
ผลกระทบต่อ
หน่วยงาน 

มาตรการ/กิจกรรม
ควบคมุ 

 
8. ปัญหาด้านการจําหน่ายพัสด ุ
    มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ 
   หมดความจําเป็นใน
การ ใช้งานเปน็จํานวน
มาก 
 
 

พัสดุท่ีชํารุดเสื่อมสภาพไม่
ส่งคนืเพ่ือนํามาจําหน่าย 
 
 

พอไปตรวจพบทําให้
มีพัสดุคงเหลือท่ี
หมดความจําเปน็
จํานวนมาก 
 
 

ให้มีการจําหนา่ยพัสดุตาม
สภาพความเป็นจรงิหรือ
ข้อเท็จจริงท่ีคณะกรรมการ
ได้ทําการตรวจสอบ
ประจําปีและถูกต้องเปน็ไป
ตามระเบียบ เพ่ือให้การ
เก็บรักษาพัสดุมีน้อยที่สุด 
และเพ่ือหลีกเลี่ยงพัสดุเกนิ
ความจําเป็นและล้าสมัย
เปน็การประหยัด
งบประมาณของหน่วยงาน
ในอนาคต 

 
3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัดในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 หน่วยงาน.โรงพยาบาลแม่สะเรียง.. สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัดในการจัดซ้ือจัดจ้าง ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  4.1  จากการท่ีโรงพยาบาลแม่สะเรียงขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินทําให้
ประสิทธิภาพในการชําระหนี้ตํ่า ทําให้เกิดปัญหาในการสั่งซ้ือสั่งจ้าง ผู้รับจ้างไม่รับคําสั่งซ้ือของหรือ
วัสดุ เกิดการต่อรองการจ่ายหนี้ ซ่ึงทําให้เป็นอุปสรรคที่สําคัญของเจ้าหนี้ท่ีผู้รับผิดชอบงานซ้ือจ้าง 

๔.2 การจัดซ้ือจัดจ้างบางโครงการ ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน ทําให้เกิดปัญหา
เรื่องระยะเวลาในการดําเนินการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เนื่องจากมีระยะเวลาดําเนินการอย่างจํากัดหรือเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบได้ 

๔.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจหรือความ
เช่ียวชาญในการดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ เช่น ไม่สามารถกําหนดคุณลักษณะเฉพาะได้ทันตามกําหนดระยะเวลา 
หรือกําหนดคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือครุภัณฑ์ที่จัดหา มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาท่ีสูงขึ้น ทําให้ติดขัดด้านการจัดซ้ือ เป็นต้น ทําให้หน่วยงานต้องดําเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

๔.4 การจัดซ้ือจัดจ้างบางโครงการไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคาหรือไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ 
ทําให้ต้องหาผู้เสนอราคารายใหม่ และทําให้ดําเนินการล่าช้าไม่ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
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แบบฟอรม์การขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลแม่สะเรียง  จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สําหรับหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมภิาค  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่สะเรียง อําเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี :  23 พฤศจิกายน 2564 
 

หัวข้อ :  เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
            - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
Link ภายนอก :  
 
หมายเหต ุ.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

 

        ผูร้ับผดิชอบการใหข้้อมูล                                               ผูอ้นุมัตรัิบรอง 
            ประภาพร  คําสา                                                       บัณฑิต  ดวงดี 
       (นางสาวประภาพร  คําสา)                                              (นายบัณฑิต  ดวงดี) 
             นักวิชาการพัสดุ                                            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง 
  วันที.่......23....../....พ.ย........./..2564......                       วันท่ี.......23....../....พ.ย........./..2564...... 
 

ผูร้ับผดิชอบการนําข้อมูลข้ึนเผยแพร ่
พิพัฒน์  เลาหลื่อ 

(นายพิพัฒน์  เลาหลื่อ) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบิติัการ 

                                           วันท่ี.......23....../....พ.ย........./..2564...... 
 

 
 
 
 
 







 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการภูมิภาค 

โรงพยาบาลแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซดของหนวยงานในสังกัดสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน 

 

วัน/เดือน/ป :  23 พฤศจิกายน 2564 
 

หัวขอ :  ขอมลูการจัดซื้อจัดจาง 

 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

            - 17.1 การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564) 

 

Link ภายนอก :   

 

หมายเหตุ 

.......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

 

 
 

        ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                               ผูอนุมัติรับรอง 

         เอกชัย  สุวรรณดีมาตย                                                    บัณฑิต  ดวงดี 

       (นายเอกชัย  สุวรรณดีมาตย)                                            (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

 เจาพนักงานการเงนิและบัญชีชํานาญงาน                           ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 

  วันที่.......23....../....พ.ย........./..2564......                       วันท่ี.......23....../....พ.ย........./..2564...... 
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

พิพัฒน  เลาหลื่อ 

(นายพิพัฒน  เลาหลื่อ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

                                           วันที่.......23....../....พ.ย........./..2564...... 
 


