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          ค ำน ำ 
 

  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหัวไทร ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ 
โรงพยาบาลหัวไทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานพัสดุในสังกัดโรงพยาบาลหัวไทร ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลหัวไทร 
เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
วา่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาและ
อุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
แต่ละงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐาน
เดียวกันของโรงพยาบาลหัวไทร อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ ภายใต้ข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
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บทน ำ 
1. หลักการและเหตุผล 
  งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวไทร ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มาตรการเสริมยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปรง่ใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน และกล้าหาญท าใสสิ่งที่ถูก และวิสัยทัศน์โรงพยาบาลหัวไทร 
โรงพยาบาลคุณภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมด้วยอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม รับผิดชอบ 
มารยาทดี มีน้ าใจ นอกจากนี้ เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
ภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน 
  ดังนั้น โรงพยาบาลหัวไทร จึงจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลหัวไทร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งหมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546  เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลหัวไทรมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ิมความโปร่งใส 
สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผน
แม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือก าหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหัวไทร เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหัวไทรประจ าปีงบประมาณ 2562 
 2.3 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessmen – ITA) 
 2.4 เพ่ีอวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2563 ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 โรงพยาบาลหัวไทร  มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่มีการทุจริต 
และหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ า 
 3.2 โรงพยาบาลหัวไทร มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3.3 โรงพยาบาลหัวไทร ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 4.1 ผู้รับผิดชอบจัดหาพัสดุฝ่ายต่างๆ จ านวน 7 ฝ่าย 
5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ทุกฝ่ายงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎหมาย 
กฎกระทรวง ประกาศ หนังสือเวียน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโรงพยำบำลหัวไทร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวไทร ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 
หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลหัวไทร ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessmency Assessment-ITA) จากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้ 
 1.) เงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน 7  หน่วยงาน 
 2.) งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
 3.) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง 
              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2562  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
          4.) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง 
              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตาม  
              พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โรงพยำบำลหัวไทร ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งสิ้น 1,591 โครงกำร วงเงิน
งบประมำณ 26,108,190.28 บำท สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ เป็นเงินจ ำนวน 2,796,306.87 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 60.41 รำยละเอียดแยกตำมวิธีกำรด ำเนินกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดังนี้ 
 
โรงพยาบาลหัวไทร วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ลักษณะ คือ 
     1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
                  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ 
วิธีการจัดซื้อจัด

จ้าง 

จ านวน วงเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทีป่ระหยัดได ้
โครงการ ร้อยละ จ านวนเงิน(บาท) ร้อย

ละ 
จ านวนเงิน(บาท) จ านวนเงิน

(บาท) 
ร้อยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,590 99.94 25,908,190.28 99.23 23,211,883.41 2,696,306.87   10.41 
2 วิธีคัดเลือก      1 0.06     200,000.00 0.77     100,000.00   100,000.00   50.00 

 รวม 1,591 100.00 26,108,190.28 100 23,311,883.41 2,796,306.87   60.41 
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 1. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินบ ารุงโรงพยาบาลหัวไทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
          หน่วย : โครงการ 
 
จ านวน      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการ            วิธีเฉพาะเจาะจง        วิธีคัดเลือก        วิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์           วธิีประกวดราคา 
        (Electronic Market :           อิเล็กทรอนิกส์ 
        e-market)          (Electronic 
                  Bidding : e- 
                  Bidding) 
 
1,591          1,590             1                    -              - 
         (99.94)   (0.06) 
 
 จากตารางที่ 1 หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวไทร ด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 
1,591 โครงการ พบวิธีการจัดหาพัสดุสูงสุดเป็นอันดับแรกคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  1,590 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 99.94  รองลงมาวิธีคัดเลือก จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.06  วิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์ e-market และวิธี 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ไม่ได้ด าเนินการจัดหา 
 
ตารางที่ 2ร้อยละจ านวนเงินบ ารุงโรงพยาบาลจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
         หน่วย : บาท 
 
งบประมาณ     วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
                วธิีเฉพาะเจาะจง           วิธีคัดเลือก         วธิีตลาดอีเล็กทรอนิกส์           วิธีประกวดราคา 
                                                                               (Electronic Market :           อิเล็กทรอนิกส์ 
              e-market)               (Electronic 
                        Bidding : e- 
                        Bidding) 
 
26,108,190.28          25,908,190.28          200,000                     -                               -   
   (99.23)                  (0.77)    
         
 จากตารางที่ 2 งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ  จ านวน 1,591 
โครงการ ใช้เงินบ ารุงโรงพยาบาลทั้งสิ้น 26,108,190.28 บาท พบการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรกในวิธี 
เฉพาะเจาะจง จ านวนเงิน 25,908,190.28 บาท  คิดเป็นร้อยละ 99.23  อันดับสองคือวิธีคัดเลือก จ านวนเงิน 
200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.77 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีตลาด
อีเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market) ไม่ได้ด าเนินการจัดหา 
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 จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ
รายละเอียดจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความสอดคล้องกัน  
 
 2. วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตารางที่ 3 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบ
ลงทุนค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
          หน่วย:โครงการ 
 
จ านวน      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการ       วิธีเฉพาะเจาะจง        วิธีคัดเลือก        วิธตีลาดอีเล็กทรอนิกส์           วิธีประกวดราคา 
                                                                       (Electronic Market :           อิเล็กทรอนิกส์ 
       e-market)        (Electronic 
                Bidding : e- 
                Bidding) 
 
   0                       -                         -     -                      -  
        (-)   (-)                    (-)           (-) 
 จากตารางที่ 3 โรงพยาบาลหัวไทร ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 0  โครงการ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้างตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
 ตารางที่ 4 ร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2562 
 

         หน่วย : บาท 
 
งบประมาณ     วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
                         วิธีเฉพาะเจาะจง           วิธีคัดเลือก         วิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์       วิธีประกวดราคา 
                                                                              (Electronic Market :       อิเล็กทรอนิกส์ 
             e-market)           (Electronic 
                  Bidding : e- 
                  Bidding) 
 
       -                      -       -                          -                                 - 
                    (-)       (-)                      (-)     (-) 
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 จากตารางที่ 4  โรงพยาบาลหัวไทร ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 0 โครงการ ใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0 บาท เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ 
และท่ีดินสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 จากตารางที่ 4 และตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เท่ากับ 0  เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  
 3.เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561– 2562  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 
 ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 
2562 ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 
          หน่วย : โครงการ 
 
จ านวน      วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
โครงการ               วิธีเฉพาะเจาะจง           วิธีคัดเลือก           วิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์           วธิีประกวดราคา 
                (Electronic Market :           อิเล็กทรอนิกส์ 
               e-market)        (Electronic 
                       Bidding : e- 
                         Bidding) 
 
 
ปี2561      ปี2562     ปี2561           ปี2562      ปี2561      ปี2562     ปี2561           ปี2562       ปี2561              ปี2562 
 
1,651     1,591       1,648        1,590         -           1          -                 -             3                 - 
 
 จากตารางที่ 5  จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  นั้น จะเห็นได้ว่ามีจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลง ร้อยละ 3.63  เมื่อ
จ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ  พบวิธีเฉพาะเจาะจงลดลง ร้อยละ 3.52 วิธีคัดเลือกเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100  และ วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  ลดลงร้อยละ 33.33  
 การด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลหัวไทร ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องคือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัวให้การเบิกจ่ายส าหรับ
โครงการ / กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลหัวไทรเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 

 
                 หน่วย : บาท 
 
งบประมาณ          วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
                   เฉพาะเจาะจง   คัดเลือก       วิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส ์ วิธีประกวดราคา 
                                               (Electronic Market :  อิเล็กทรอนิกส ์
                         e-marker)   (ElectronicBidding : 
                             e-Bidding) 
 
ปี2561                       ปี2562                  ปี2561                ปี2562        ปี2561            ปี2562        ปี2561               ปี2562     ปี2561           ปี2562 
 
28,832,375.37    26,108,190.28       24,769,385.37      25,908,190.28       -              200,000                       -                      -               4,062,990            - 
 
 
  จากตารางที่ 6 การใช้จ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาลในการจัดหาพัสดุ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น จะเห็นได้ว่า
การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้นลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ  9.45  เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ จะเห็นได้ว่างบประมาณที่
ใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุทั้งวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.59  วิธีคัดเลือกเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100   วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลดลงร้อยละ 100  ซึ่งการ
จัดหาพัสดุนั้นมีความสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมิติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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 4. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนเงินงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2562 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 
 ตารางที่ 7 เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -
2562  ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                     หน่วย : บาท 
 
จ านวน      วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
โครงการ            เฉพาะเจาะจง/ตกลงราคา             คัดเลือก        วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์              วิธีประกวดราคา 
                                           (Electronic Marker:                อิเล็กทรอนิกส์ 
               e-market)                         (Electronic 
                       Bidding : e- 
                       Bidding) 
 
ปี2561       ปี2562     ปี2561        ปี2562         ปี2561       ปี2562      ปี2561         ปี2562       ปี2561         ปี2562 
 
   -             -           -               -               -           -             -              -            -              - 
 
 
 จากตารางที่ 7 จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เปรียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น จะ
เห็นได้ว่าจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562  นั้น  ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส าหรับงบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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 ตารางที่ 8 เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2562 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 
                          หน่วย : บาท 
 
งบประมาณ                                                   วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
                 เฉพาะเจาะจง           คัดเลือก                       วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์            วิธีประกวดราคา 
                     (Electronic market:   อิเล็กทรอนิกส ์
                       e-market)    (ElectronicBidding : 
                 e-Bidding) 
 
ปี2561          ปี2562          ปี2561          ปี2562               ปี2561                     ปี2562               ปี2561                     ปี2562                   ปี2561                      ปี2562 
 
-                  -                -               -                    -                         -                    -                          -                       -                        - 
 
 
 ตารางที่ 8  การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ซึ่ง ไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562 
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บทวิเครำะห ์
  
  โรงพยาบาลหัวไทร ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA)  ท าวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลหัวไทรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ใน 2 ลักษณะ คือ  (1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และ (2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก
แหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้ 
1. เงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน 7  หน่วยงาน 
2. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
3. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง               
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2562  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
4. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง               
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562  ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
5. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการเงินบ ารุงโรงพยาบาลหัวไทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1) ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,591 โครงการ พบวิธีการจัดหาพัสดุสูงสุดเป็นอันดับ
แรกคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  1,590 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.94 รองลงมาคือวิธีคัดเลือก จ านวน 1 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 0.06  ตามล าดับ 
 2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ จ านวน 7 หน่วยงาน 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ รวมทั้งสิ้น 26,108,190.28 บาท พบการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดเป็นอันดับ
แรกในวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งสิ้น 25,908,190.28  บาท  คิดเป็นร้อยละ 99.23  อันดับสองคือวิธีคัดเลือก
เป็นเงิน 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.77  ตามล าดับ 
 จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณ
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความสอดคล้องกันมีเพียงงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีงบประมาณสูง
มากกว่าวิธีคัดเลือก ซึ่งส่วนใหญ่พบการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอันดับแรก  
 ทั้งนี้ การด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลหัวไทร ด าเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามการด าเนินงาน
การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลหัวไทร ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง คือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัวให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ / 
กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลหัวไทรเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น 
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6. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลหัวไทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
 โรงพยาบาลหัวไทร ไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561–2562  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลหัวไทร ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีกรอบประเมินตามตัวชี้วัดภายใน 
มิติการพัฒนาองค์กร เป็นตัวก าหนด ได้ท าการเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุ  เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลดลงถึงร้อยละ  3.63  เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบวิธีเฉพาะเจาะจงลดลง ร้อยละ 3.52 รองลงมาคือวิธี
คัดเลือก พบ 1 โครงการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100 ซึ่งการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลหัวไทร การด าเนินงาน
การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลหัวไทร ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัวให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ / 
กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลหัวไทรเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น 
รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการจัดหาพัสดุเปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่พบโครงการใดๆ  เนื่องจากโรงพยาบาลหัวไทรไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลหัวไทร เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข ที่ท าให้การจัดหาพัสดุนั้นมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดจากการจัดหาพัสดุได้
อย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพอีกด้วย 
 
8. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปี พ .ศ. 2561 -2562 
ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลหัวไทร จัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
 1) จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นั้น  จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีโครงการจัดซื้อเนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี   
 2) การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นั้น ไม่มีโครงการเกิดข้ึนเพราะไมไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561-2562 
 ซึ่งการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลหัวไทร ด าเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามการด าเนินงานการ
จัดหาพัสดุของโรงพยาบาลหัวไทร ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
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2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 กฎกระทรวง 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธี
คัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง  
 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหัวไทรนั้น เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความคุ้มค่า 
ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์ ปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชนเข้าตรวจสอบได้  
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

 จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุฝ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาลหัวไทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงต่อการได้ผู้ขายและผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ พบว่าระดับโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบยังคง

มีอยู่ เนื่องจากมีข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก และในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ 
คณะกรรมการตรวจรับไม่เข้าใจกฎระเบียบและการบริหารสัญญาท าให้ เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน
ต่างๆ  

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการก าหนดสเปค/คุณสมบัติ/เงื่อนไขใน
รายละเอียดของตัวพัสดุหรือผลส าเร็จของงานหรือตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน หรือได้สินค้า
คุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์ 
 

กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ 
 

ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1,651  โครงการ จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 26,108,190.28
บาท  (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างได้ลงนางในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันเสร็จสิ้น 1,591 โครงการ ผลการจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามใน
สัญญาและก่อหนี้ผูกพันเป็นจ านวนเงิน  23,311,883.41 บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
แปดร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)  โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 2,796,306.87 
บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 60.41 
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บทสรุป 
และกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ 

   

  บทสรุปและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหัวไทร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  1. บทสรุป 
  2. ปัญหาและอุปสรรค 
  3. แนวทางแก้ไขเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 บทสรุป 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โรงพยาบาลหัวไทร ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยความโปร่งใสการให้และ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่ เกิดขึ้นในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว้าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่
ท าการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสาระสนเทศของส่วนราชการ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ก าลังด าเนินการ โรงพยาบาลหัวไทรจึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุก
รายการและทุกข้ันตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ 
  และด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลหัวไทรการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาล
หัวไทร ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัวให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ / กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลหัว
ไทรเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 

1. บุคลากรปฏิบัติงานพัสดุ ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ และขาดองค์ความรู้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

2. กรมบัญชีกลางมีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) อยู่ตลอดเวลาและจ ากัดจ านวน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้ารับการอบรม ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการศึกษา ท าให้ความ
เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
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3. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีเป็นจ านวนมากมีความยุ่งยากซับซ้อน 
มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่องก่อให้เกิดปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน ท าให้ต้องมีหนังสือ
หารือไปยังกรมบัญชีกลางส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า 

4. ด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ พบปัญหาในกระบวนการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพ่ือใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานผู้ต้องการใช้ครุภัณฑ์จะเป็นผู้ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
หน่วยงานตนเองเสนอขอครุภัณฑ์นั้นๆ เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรายการที่ส่งมานั้นไม่
ครบถ้วนตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ก าหนด 

5. ด้านงานก่อสร้าง โรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กซึ่งไม่มีกรอบอัตราก าลังคนด้านช่างโยธาที่
มีความรู้โดยตรงทางด้านงานก่อสร้าง ท าให้ขั้นตอนการด าเนินงานล่าช้าเนื่องจากต้องขอสนับสนุน
บุคลากรหน่วยงานอ่ืนมาช่วยในกระบวนการงานก่อสร้าง ตั้งแต่ประมาณราคา เขียนแบบ ควบคุมงาน
และด้วยนายช่างหน่วยงานอ่ืนมีภาระงานเยอะการเข้ามาช่วยในโครงการต่างๆ แต่ละโครงการ ต้อง
จัดสรรเวลา รอตามคิวงานตามภาระนายช่างที่ได้รับ ท าให้หน่วยงานต้องด าเนินการแต่ละขั้นตอนล่าช้า
ไปตามช่วงเวลาที่ได้รับจัดสรรคิวงาน  

  

 แนวทำงแก้ไขเพื่อกำรปรับปรุงด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลหัวไทร โดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ. ระเบียบ. กฎหมาย กฎกระทรวง มติครม. ต่างๆ  
 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การก าหนด
ขอบเขตของงาน (Specification) และการจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการ
ค านวณราคากลาง ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และผู้ที่เก่ียวข้องได้เข้าใจกระบวนการ วิธีการ
จัดท าคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพ่ือให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการใช้งานและถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
และสามารถด าเนินการจัดหาได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. จัดท าแบบฟร์อมอ้างอิงข้อมูลในระบบ e-GP เพ่ือใช้ในขณะเวลาที่ระบบ e-GP มีการปรับปรุงไม่สามารถ
ใช้งานได ้หากรอระบบ e-GP อาจท าให้เกิดความล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หน้า 17 
 

  

แผนภูมิผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโรงพยำบำลหัวไทร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวไทร ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม 
ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment  -ITA)  น าเสนอ
ตามแผนภูมิดังนี ้
 
 

1) แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 เงินบ ารุงโรงพยาบาลหัวไทร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.94 

0.06 
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แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินบ ารุงโรงพยาบาล
หัวไทร  

 
 

 
 
 
 

2) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 
2562  ส าหรับงบบ ารุงโรงพยาบาล 

 
 

 
 
 
 

 

99.23 

0.77 

1,651 
1,591 

1 3 
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3) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนเงินงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561– 2562  ส าหรับงบบ ารุงโรงพยาบาล 
 

 

 
 
 
 

4) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2562  ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รพ.หัวไทร ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ดังกล่าว 

 

 
 

24,769,385.37 

25,908,190.28 

4,062,990 

200,000 



  หน้า 20 
 

  

 6) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.    
    2561– 2562  ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม   
    พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รพ.หัวไทร ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 
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