
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงพยาบาลขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

รายงานผลการวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจ้างของงานพัสดุ 



ค ำน ำ 
 

  งานพสัดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลขนอม ท าการวิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง งานพสัดุ 
โรงพยาบาลขนอม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานพสัดุในสังกัดโรงพยาบาลขนอม ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อให้การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐของโรงพยาบาลขนอม 
เป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ์ วิธีปฏิบติัและ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการด าเนินงานตามแผนปฏิบติั
การจดัซ้ือจดัจา้งและรายงานผลตามระยะเวลาท่ีก าหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการด าเนินงานการจดัซ้ือ
จดัจา้งว่าเป็นไปตามแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ท่ีก าหนดไวห้รือไม่เพียงใด พบ
ปัญหาและอุปสรรคและตอ้งปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานการ
จัดซ้ือจัดจ้างของแต่ละงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ ้มค่า คุ ้มทุน ประหยัด
งบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวกนัของโรงพยาบาลขนอม อยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้โดยน าเน้ือหารายละเอียดขอ้คามในภาพรวมมาสังเคราะห์ปรับปรุงเป็นแบบวดั
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) โดยมุ่งเน้นให้
หน่วยงานเป้าหมายให้ความส าคัญและรวมพลังในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลกั ภายใตแ้นวคิดจุดพลงัแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration) 
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บทน ำ 
1. หลกักำรและเหตุผล 
  งานพสัดุ โรงพยาบาลขนอม ไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นไปตามพระราชบญัญ ติการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี  23  สิงหาคม  2560 เป็นตน้มา  โดยมาตรา 57 
ก าหนดให้ รายละเอียดของวิธีการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุในหมวดน้ีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ขอ้ 9  ก าหนดว่า  การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางผ่านทางระบบจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Government  Procurement : e-
GP)  ตามวิธีการกรมบญัชีกลางก าหนดและขอ้ 10 ก าหนดให้กรมบญัชีกลางจดัท าแนวทางปฏิบติัในการด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งผ่านทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผูป้ระกอบการใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการให้การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ลด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและมีมาตรฐานเดียวกนั ประชาชนสามารถเขา้ตรวจสอบ
ได ้สอดคลอ้งกบัปีงบประมาณ  2562  กระทรวงสาธารณสุข  ขบัเคล่ือนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุก/จิตส านึก 
ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย)  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้
เขม้แข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ    นอกจากน้ี เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
ภาครัฐ อนัจะเป็นการแกไ้ขปัญหาการทุจริตท่ีย ัง่ยนื 

  ดังนั้ น  โรงพยาบาลขนอม จึงจัดท ารายงานวิ เคราะห์ผลการจัด ซ้ือจัดจ้างโรงพยาบาล                   
ขนอม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเส่ียงในการทุจริต  และเป็นขอ้มูลในการ
วางแผนจดัท าแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้งในปีงบประมาณถดัไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพือ่ใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐของโรงพยาบาลขนอม เป็นไปตามพรบ.การจดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ. 2560
ระเบียบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ  วิธีปฏิบติัและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.2 เพื่อสนบัสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 2.3เพื่อใหเ้ป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessmen – ITA) 
 2.4 เพี่อวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 

3. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 3.1 โรงพยาบาลขนอม ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตามพรบ.การจดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ. 2560  ระเบียบ 
หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
 3.2 การจดัซ้ือจดัจา้งของโรงพยาบาลขนอม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นมาตรฐานเดียวกนั
และมีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.4 งานพสัดุ โรงพยาบาลขนอมมีการปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
 4.1 ผูรั้บผิดชอบจดัหาพสัดุฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 6 งาน 
 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 ทุกงานด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัและมติ คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งเคร่งครัด 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรจดัซ้ือจัดจ้ำงโรงพยำบำลขนอม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
 งานพัสดุ โรงพยาบาลขนอม ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลขนอม ไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และมีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmency Assessment-ITA) 
จากแหล่งงบประมาณดงัต่อไปน้ี 

1.) เงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน 6 งาน 
2.) งบลงทุนค่าครุภณัฑ ์และท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 
3.) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ระหวา่ง 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
4.) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ระหวา่ง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ส าหรับงบลงทุนค่าครุภณัฑ ์และท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ตาม
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  
 โรงพยาบาลขนอม วิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 2 ลกัษณะ คือ 
                1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ  
                   พ.ศ. 2565 
ล าดบัท่ี วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนโครงการ อตัราร้อยละ จดัซ้ือจดัจา้ง 

จ านวนเงิน (บาท) 
อตัราร้อยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 2,527 99.96 49,594,715.15 95.81 
2 วิธีประกวดราคา 

อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

1 0.04 2,150,000 4.16 

 รวม 2,528 100 51,744,715.15 100 
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 1. วิเครำะห์ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเงินบ ำรุงโรงพยำบำลขนอม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนโครงการ อตัราร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2,518 99.96 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

1 0.04 

รวม 2,519 100 
                 
 จากตารางท่ี 1 หน่วยงานในโรงพยาบาลขนอม ด าเนินการจดัหาพสัดุดว้ยเงินบ ารุงโรงพยาบาล รวมทั้งส้ิน  
2,519  โครงการ พบวิธีการจดัหาพสัดุสูงสุดเป็นอนัดบัแรกคือ วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน   2,518   โครงการ            
คิดเป็นร้อยละ 99.96   รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์  จ านวน  1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.04  
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละจ านวนเงินบ ารุงโรงพยาบาลจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงิน (บาท) อตัราร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 46,892,311.88 95.62 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

2,150,000 4.38 

รวม 49,042,311.88 100 
 
 จากตารางท่ี 2 งบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งตามวิธีการจดัหาพสัดุในแต่ละโครงการ  จ านวน 2,519 
โครงการ ใชเ้งินบ ารุงโรงพยาบาลทั้งส้ิน 49,042,311.88 บาท  พบการใชจ่้ายงบประมาณสูงสุดเป็นอนัดบัแรกในวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้ งส้ิน  46,892,311.88 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.62 อันดับสองคือวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวนเงินทั้งส้ิน 2,150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  4.38 ตามล าดบั 
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3. วิเครำะห์ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเงินงบค่ำเส่ือม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของโรงพยำบำลขนอม 
ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนโครงการ อตัราร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 100 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

- - 

รวม 100 100 
                 
 จากตารางท่ี 3 หน่วยงานในโรงพยาบาลขนอม ด าเนินการจดัหาพสัดุดว้ยเงินงบค่าเส่ือม โรงพยาบาลขนอม 
รวมทั้งส้ิน  9  โครงการ พบวิธีการจดัหาพสัดุสูงสุดเป็นอนัดบัแรกคือ วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน   9    โครงการ            
คิดเป็นร้อยละ 100    
 
ตารางท่ี 4 ร้อยละจ านวนเงินงบค่าเส่ือม โรงพยาบาลจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงิน (บาท) อตัราร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2,702,403.27 100 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

- - 

รวม 2,702,403.27 100 
 
 จากตารางท่ี  4  งบประมาณ ท่ี ใช้ในการจัด ซ้ือจัดจ้างตาม วิธีการจัดหาพัส ดุในแต่ละโครงการ                
จ านวน 9 โครงการ ใชเ้งินงบค่าเส่ือม โรงพยาบาลทั้งส้ิน 2,702,403.27 บาท  พบการใชจ่้ายงบประมาณสูงสุดเป็น
วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งส้ิน 2,702,403.27 บาท คิดเป็นร้อยละ  100  
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 จากตารางท่ี 1 ถึง ตารางท่ี 4 จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง            
และรายละเอียดจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นมีความสอดคลอ้งกนั  
 4. วิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565 ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินส่ิงก่อสร้าง             
ตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 5.เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ระหวา่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ส าหรับเงินบ ารุง งบค่าเส่ือม ของโรงพยาบาล 
 ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง    ระหวา่งปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 – 2565 ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ปี 2565 ปี 2565 
วิธีเฉพาะเจาะจง 1,974 (99.95%) 2,518 (99.96%) 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

1(0.05%) 1 (0.04%) 

รวม 1,975 2,519 
  

จากตารางท่ี 5  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจัดหาพัสดุเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นั้น จะเห็นไดว้่ามีจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ถึงร้อยละ 12.10  เม่ือจ าแนกตามวิธีการจดัหาพสัดุ  พบวิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นร้อยละ  12.12  รองลงมา
คือวิธีประกวดราคา อิเลก็ทรอนิกส์ เท่าเดิม 
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ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 – 2565 ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 

 
วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ปี 2564 ปี 2565 
วิธีเฉพาะเจาะจง 33,885,253.85 (97.10%) 46,892,311.88 (95.62%) 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

  1,012,800 (2.90%) 2,150,000 (4.38%) 

รวม 34,898,053.85 49,042,311.88 
 
จากตารางท่ี 6  จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจดัหาพัสดุเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นั้น จะเห็นไดว้า่มีจ านวนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้น กวา่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ถึงร้อยละ 16.86  เม่ือจ าแนกตามวิธีการจดัหาพสัดุ  พบวิธีเฉพาะเจาะจง เพิ่มขึ้น ร้อยละ  16.10  รองลงมา
คือวิธีประกวดราคา อิเลก็ทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ35.96 

 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ระหวา่งปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2564 – 2565 ส าหรับเงินงบค่าเส่ือมโรงพยาบาล 
 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ปี 2564 ปี 2565 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 (80%) 9  (100%) 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

2 (20%)  

รวม 10 9 
  

จากตารางท่ี 7  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจัดหาพัสดุเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นั้น จะเห็นไดว้า่มีจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลงกวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
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ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2564– 2565 ส าหรับเงินงบค่าเส่ือมโรงพยาบาล 
 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ปี 2564 ปี 2565 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2,121,125 (38.51%) 2,702,403.27  (100%) 
วิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์       
(e-bidding) 

 3,387,520(61.49%)  

รวม 5,508,645 2,702,403.27   
 
จากตารางท่ี 8  จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจัดหาพัสดุเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564และ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นั้น จะเห็นไดว้่ามีจ านวนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ถึงร้อยละ 12.และวิธีประกวดราคา อิเลก็ทรอนิกส์ ไม่พบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  สาเหตุท่ีการจัดหาโดยวิธี เฉาะเจาะจง  ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์  ปีงบประมาณ 2565  ซ่ึงการ
ด าเนินงานการจดัหาพสัดุของโรงพยาบาลขนอม  ด าเนินการไปตาม  พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ พ.ศ. 
2560  และระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวง 
หลกัเกณฑ์ วิธีปฏิบติัและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งคือ การซ้ือหรือการจา้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป วิธี
คดัเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปอย่างคล่องตวัให้การเบิกจ่ายส าหรับ โครงการ/กิจกรรม
ขนาดเล็กของโรงพยาบาลขนอมเป็นไปตามนโยบาบรัฐบาลอนัจะส่งผลการมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้น 
รวมถึงมาตรการแร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 

จากตารางท่ี 7 การใชจ่้ายเงินบ ารุงโรงพยาบาลในการจดัหาพสัดุ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น จะเห็นไดว้า่การใชจ่้ายงบประมาณในการจดัหาพสัดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนา้ถึงร้อยละ 16.86  เม่ือจ าแนกตามวิธีการจดัหาพสัดุ จะเห็นไดว้า่งบประมาณท่ีใชจ่้ายในการ
จดัหาพสัดุทั้งวิธีเฉพาะเจาะจง  วิธีประกวดราคา อิเลก็ทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงการจดัหาพสัดุนั้นมี
ความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบฯ  หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัและมิติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้
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บทวเิครำะห์ 
  โรงพยาบาลขนอม  ไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ พ.ศ. 
2560  ระเบียบฯ  หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั และมีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์ปชัน่ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 
สนบัสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  ท าวิเคราะห์ผลการ
จดัซ้ือจดัจา้งโรงพยาบาลขนอม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ใน 2 ลกัษณะ คือ  (1) ร้อยละของจ านวนโครงการ
จ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตาม 
วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จากแหล่งงบประมาณดงัต่อไปน้ี 
1.   เงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน 6  หน่วยงาน 
2.  งบลงทุนค่าครุภณัฑ ์และท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 
3. เป รียบ เที ยบจ านวนโครงการและ จ านวนงบประมาณ จ าแนกตาม วิ ธีก ารจัด ซ้ื อจัดจ้าง  ระหว่ าง               
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  ส าหรับเงินบ ารุง  
4. เป รียบ เที ยบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณ จ าแนกตาม วิ ธี ก ารจัด ซ้ื อจัดจ้าง  ระหว่ าง               
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  ส าหรับเงิน งบลงทุนค่าครุภัณฑ์  และท่ี ดิน ส่ิงก่อสร้าง ตามประราชบัญญั ติ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 
 5. วิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้งตามแผนปฏิบติัการเงินบ ารุงโรงพยาบาลขนอม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 5.1) ด าเนินการจดัหาพสัดุในแต่ละโครงการ รวมทั้งส้ิน 2,528โครงการ พบวิธีการจดัหาพสัดุสูงสุดเป็น
อนัดับแรกคือ วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  2,527  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.96 รองลงมาคือวิธีประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 1โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.04  ตามล าดบั 
 5.2) งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ จ านวน 6 
หน่วยงาน ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละโครงการ รวมทั้งส้ิน 51,744,715.15  บาท พบการใช้จ่ายงบประมาณ
สูงสุดเป็นอนัดบัแรกในวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวนเงินทั้งส้ิน 49,594,715.15 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.81  อนัดบัสอง
คือวิธีประกวดราคา อิเลก็ทรอนิกส์  จ านวนเงินทั้งส้ิน 2,150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.16 ตามล าดบั 
6. วิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้งตามแผนปฏิบติังบค่าเส่ือมโรงพยาบาลขนอม ประจ าปีงบประมาณ          พ.ศ. 2565 
 5.1) ด าเนินการจดัหาพสัดุในแต่ละโครงการ รวมทั้งส้ิน 9โครงการ พบวิธีการจดัหาพสัดุสูงสุดเป็นอนัดบั
แรกคือ วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  9  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ไม่
พบในปีน้ี 
 5.2) งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ จ านวน 9 
หน่วยงาน ด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในแต่ละโครงการ รวมทั้งส้ิน 2,702,403.27  บาท พบการใช้จ่ายงบประมาณ
สูงสุดเป็นอนัดบัแรกในคือวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งส้ิน 2,702,403.27  บาท คิดเป็นร้อยละ 100 วิธีประกวด
ราคา อิเลก็ทรอนิกส์ ไม่พบในปีน้ี 
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 จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง และร้อยละของจ านวนงบประมาณ
จ าแนกตาม วิธีการจัด ซ้ือจัดจ้างนั้ น มีความสอดคล้องกัน มี เพี ยงงบประมาณ ท่ีใช้ในการจัด ซ้ือจัดจ้าง                       
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ท่ีมีงบประมาณสูงมากกว่าวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding)  ซ่ึง
ส่วนใหญ่พบการจดัหาพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากเป็นอนัดบัแรก  

 ทั้งน้ี การด าเนินงานการจดัหาพสัดุของโรงพยาบาลขนอม ด าเนินการจดัหาพสัดุเป็นไปตาม การด าเนินงาน
การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลขนอม ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวง หลกัเกณฑ ์
วิธีปฏิบัติตามติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง คือ การซ้ือหรือการจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก          
วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปอย่างคล่องตวัให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็ก
ของโรงพยาบาลขนอมเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอนัจะส่งผลใหม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้น 

6.วิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้งตามแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง โรงพยาบาลขนอม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบลงทุนค่าครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 

7. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 การจดัหาพสัดุของโรงพยาบาลขนอม ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีกรอบประเมินตามตวัช้ีวดัภายใน 
มิติการพฒันาองค์กร เป็นตวัก าหนด ได้ท าการเปรียบเทียบจ านวนโครงการท่ีด าเนินการจดัหาพสัดุ เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
เพิ่มขึ้นกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงร้อยละ 12.10 เม่ือจ าแนกตามวิธีการจดัหาพสัดุ พบวิธีการเฉพาะเจาะจง
เพิ่มขึ้นมากท่ีสุดถึงร้อยละ 12.12  รองลงมาคือประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 0โครงการลดลง ซ่ึงการด าเนินงานการ
จดัหาพสัดุของโรงพยาบาลขนอม  ด าเนินการไปตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวง หลกัเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติลามติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง คือ การซ้ือหรือการจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธี
เฉพาะเจาะจง เพื่อให้การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปอย่างคล่องตวัให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของ
โรงพยาบาลขนองเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอนัจะส่งผลให้มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้นรวมถึงมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  
 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการจัดซ้ือจัดจ้างของโรงพยาบาลขนอมนั้ น เป็นไปตาม
แผนปฏิบติั การจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ 2565 ท่ีก าหนดไว ้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานมีความ
คุม้ค่าประหยดังบประมาณ และถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 25620 หลกัเกณฑ ์ปฏิบติัและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้งมีมาตรฐานเด่ียวกนั และประชาชนเขา้ตรวจสอบได ้
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กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
 

 จากการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งงานพสัดุฝ่ายต่าง ๆ ในโรงพยาบาลขนอม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงการด าเนินงานไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงต่อการไดผู้ข้ายและผูรั้บจา้งท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
2. ความเส่ียงดา้นการปฏิบัติตามระเบียบ พบว่าระดบัโอกาสท่ีจะเกิดการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ

ยงัคงมีอยู ่เน่ืองจากมีขอ้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก และในขั้นตอนการตรวจรับพสัดุ 
คณะกรรมการตรวจรับไม่เขา้ใจกฎระเบียบ และการบริหารสัญญาท าให้ เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน
ต่าง ๆ 

3. ความเส่ียงเก่ียวกบัหน่วยงานท่ีตอ้งการพสัดุ ไม่มีความรู้ในการก าหนดสเป็ค /คุณสมบติั เง่ือนไขใน
รายละเอียดของตวัพสัดุหรือผลส าเร็จของงานหรือตวัผูท่ี้จะเขา้แข่งขนัเสนอราคาไม่ชัดเจน หรือได้
สินคา้คุณภาพต ่ากวา่เกณฑ ์
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กำรวเิครำะห์ปัญหำอุปสรรค /ข้อจ ำกดั 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565ตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ 

   
  บทสรุปและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจดัซ้ือจดัจ้างของโรงพยาบาลขนอม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดงัน้ี 
  1. บทสรุป 
  2. ปัญหาและอุปสรรค 
  3. แนวทางแกไ้ขเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 บทสรุป 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลขนอม ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งโดยความโปร่งใสการให ้และ
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ถือเป็นมาตรการส าคญัท่ีส่งเสริมกระบวนการป้องกนัการทุจริตท่ีเกิดขึ้น
ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคัญท่ีส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเกิดขึ้ นใน
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการตอ้งจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบังบประมาณรายจ่ายแต่ละปี 
รายการเก่ียวกับการจดัซ้ือจดัจา้ง และสัญญาใด ๆ  ท่ีมีการอนุมติัให้จดัซ้ือจดัจ้างแลว้ ให้ประชาชนสามารถขอดู 
หรือตรวจสอบได้ ณ สถานท่ีท าการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสาระสนเทศของส่วนราชการ และ
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐตอ้งจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับ
แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีก าลงัด าเนินการ โรงพยาบาลขนอมจึงจดัให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการและทุกขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งมีความโปร่งใส เป็น
ธรรม ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงานภาครัฐ 
  และด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลขนอม ด าเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวง หลกัเกณฑ์ วิธีปฏิบติัลามติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การซ้ือหรือ
การจา้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป วิธีคดัเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปอยา่งคล่องตวัให้
การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลขนองเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอนัจะส่งผลให้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้ นรวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ปัญหำและอุปสรรค 
1. บุคลากรปฏิบติังานพสัดุ ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ และขาดองคค์วามรู้ในพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบฯ หลักเกณฑ์  วิ ธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กรมบัญชีลางมีการพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) อยู่ตลอดเวลาและจ ากัดจ านวน
เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานเขา้รับการอบรม ท าให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตอ้งใช้เวลาในการศึกษา ท าให้
ความเขา้ใจขั้นตอนวิธีปฏิบติัตนเอง ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานล่าชา้ 

3. กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือเวียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งมีเป็นจ านวนมากมีความยุง่ยากซบัซอ้น
มีความไม่ชดัเจนของขอ้มูลในหลายเร่ืองก่อให้เกิดปัญหาการตีความในการปฏิบติังาน ท าให้ตอ้งมี
หนงัสือหารือไปยงักรมบญัชีกลางส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีความล่าชา้ 

4. ดา้นการจดัซ้ือครุภณัฑ ์พบปัญหาในกระบวนการจดัท ารายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุเพื่อใช้
ในการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยหน่วยงานผูต้อ้งการใชค้รุภณัฑ์จะเป็นผูส่้งรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ
พสัดุท่ีหน่วยงานตนเองเสนอขอครุภณัฑน์ั้น เพื่อน ามาใชใ้นกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงรายการท่ีส่ง
มานั้นไม่ครบถว้นตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ก าหนด 

5. ดา้นงานก่อสร้าง โรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กซ่ึงไม่มีกรอบอตัราก าลงัคนดา้นช่าง
โยธาท่ีมีความรู้โดยตรงทางด้านงานก่อสร้าง ท าให้ขั้นตอนการด าเนินงานล่อช้าเน่ืองจากต้องขอ
สนับสนุนบุคลากรหน่วยงานอ่ืนมาช่วยในกระบวนการงานก่อสร้าง ตั้งแต่ประมาณราคา เขียนแบบ 
ควบคุมงานและด้วยนายช่างหน่วยงานอ่ืนมีภาระงานเยอะการเขา้มาช่วยในโครงการต่าง ๆ แต่ละ
โครงการตอ้งจดัสรรเวลา รอตามคิวงานตามภาระนายช่างท่ีไดรั้บ ท าให้หน่วยงานตอ้งด าเนินการแต่
ละขั้นตอนล่าชา้ไปตามช่วงเวลาท่ีไดรั้บจดัสรรคิวงาน 
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กำรวเิครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ 
 

      ผลการด าเนินการจัด ซ้ื อจัดจ้างทั้ งหมด 2,528โครงการ จ านวน เงิน ท่ี ได้ รับจัดสรรทั้ ง ส้ิ น     
51,744,715.15 บาท ( หา้สิบเอ็ดลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยสิบหา้บาทสิบหา้สตางค)์ สามารถด าเนินการจดัซ้ือ
จดัจา้งไดล้งนามในสัญญา และก่อหน้ีผกูพนัเสร็จส้ิน 2,528 โครงการ ผลการจดัซ้ือจดัจา้งสามารถลงนามในสัญญา 
และก่อหน้ีผูกพันเป็นจ านวนเงิน 51,744,715.15 ( ห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสิบห้า
สตางค)์  โดยไม่สามารถประหยดังบประมาณได ้
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 แนวทำงแก้ไขเพ่ือกำรปรับปรุงด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง และกำรจัดหำพสัดุ 
 1. สร้างความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ใหก้บัผูป้ฏิบติังานดา้นการพสัดุและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโรงพยาบาลขนอม โดยการเขา้รับการอบรมหลกัสูตร
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ตามพรบ. ระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง มติครม.ต่าง ๆ 
 2. สร้างความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การก าหนด
ขอบเขตของงาน (Specification) และการจดัท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง และการ
ค านวณราคากลาง ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ให้กบัผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ คณะกรรมการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจกระบวนการ  
วิธีการจดัท าคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์เพื่อให้ไดพ้สัดุท่ีมีคุณภาพ ตรงความตอ้งการใช้งานและถูกตอ้งตามหลกั
กฎหมาย และสามารถด าเนินการจดัหาไดต้ามแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

3.จดัท าแบบฟอร์มอา้งอิงขอ้มูลในระบบ e-GP เพื่อใชใ้นขณะเวลาท่ีระบบ e-GP มีการปรับปรุงไม่สามารถ
ใชง้านได ้หากรอระบบ e-GP อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ 
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แผนภูมิผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโรงพยำบำลขนอม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

 งานพสัดุ โรงพยาบาลขนอม ท าการวิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            
ไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และมีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน่ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง  ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment  -ITA)  น าเสนอตามแผนภูมิดงัน้ี 
 

1) แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เงินบ ารุงโรงพยาบาลขนอม  
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2) แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3) งบลงทุน  (งบค่าเส่ือม) และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565โรงพยาบาลขนอม 
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4) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ระหวา่งปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2564-2565 ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาลขนอม   
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5) ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
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