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ค ำน ำ 
 

  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง งานพัสดุ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานพัสดุในสังกัดโรงพยาบาล
ร่อนพิบูลย ์ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหา
และอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานการ
จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละงานให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด
งบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – 
ITA) 
 
 
 
 
             งำนพัสดุ โรงพยำบำลร่อนพิบลูย์
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บทน า 
1. หลักการและเหตุผล 
  งานพัสดุ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการให้การจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญญาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
69/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ มาตรการเสริม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ข้อก าหนดในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และนโบบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มี
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน และกล้าหาญท าในสิ่งที่ถูก นอกจากนี้ เป็นไปตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน 
  ดังนั้น โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งหมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และแผนการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปีเฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการตาม
ประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ตลอดจนการรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  2.3 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessmen – ITA) 
  2.4 เพี่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรับปรุงกระบวนงานให้มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  3.1 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  3.2 การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็น
มาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
  3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
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  3.4 งานพัสดุ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  มีการปรบัปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 4. กลุ่มเป้าหมาย  
  4.1 ผู้รับผดิชอบจัดหาพัสดุฝ่ายต่างๆ จ านวน 5  ฝา่ย 
 5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
  ทุกฝ่ายงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบยีบ หลักเกณฑ์ วธิีปฏิบัติและมต ิคณะรฐัมนตรีที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  งบค่าบริหารทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  และเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  ตามระเบียบส านักงาน
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย  การพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  และ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  โดยเคร่งครัด  และ จากการด าเนินการสามารถวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  ตามเอกสารมาพร้อมนี ้
  จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  พบปัญหาและอุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้างและ
แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  รายละเอียด ดังนี้ 
 
  ปัญหาและอปุสรรคและข้อก าหนดในการจัดซื้อจดัจ้าง 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 

1.  การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ  ลา่ช้า  ไม่ชัดเจน 
2. เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเป็นกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  กรรมการตรวจรับ

พัสดุและกรรมการตรวจการจ้าง เนื่องจากมีความกังวลและกลัวผิดระเบียบในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

3. การจัดท าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (e-GP)  มีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น  และ ต้องใน
เวลาในการจัดท าเอกสารเพิ่มข้ึน  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบ 
 

แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธภิาพของการจัดหาพัสด ุปีงบประมาณ  2563 
1.  ชี้แจงท าความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล  เพื่อให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และระเบยีบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั 

2. แจ้งหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะ ตามแผนการจัดซื้อจัดจา้ง 
3. เร่งรัด  ติดตาม การด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง  และบริหาร สัญญาให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ      

และ รายละเอียดของสัญญา 
4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535   

และแก้ไขเพิ่มเติม  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  โดย
เคร่งครัด 
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ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 งานพัสดุ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmency Assessment-ITA) จาก
แหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้ 
 1.) เงินบ ารุงโรงพยาบาล  
 2.) เปรยีบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563   ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 2 ลักษณะ คือ 
                1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
                   พ.ศ. 2563 
 1. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินบ ารุงโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                หน่วย:โครงการ 
 
จ านวน      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการ       วธิเีฉพาะเจาะจง      วิธีคัดเลือก วิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส ์  วิธีประกวดราคา 
                                                               (Electronic Market:  อิเล็กทรอนิกส์ 
       e-market                            (Electronic 
          Bidding : e - Bidding) 
            
421                 419                   -                        -                            3 
           (97.90)                         (2.10) 
 
 จากตารางที่ 1 หน่วยงานในโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาล รวม
ทั้งส้ิน 1,428 โครงการ พบวิธีการจัดหาพัสดุสูงสุดเป็นอันดับแรกคอื วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  421 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 97.90 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) จ านวน 9 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.10 วิธคีัดเลือกและวิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ไม่ได้
ด าเนินการจัดหา 
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ตารางที่ 2 ร้อยละจ านวนเงินบ ารุงโรงพยาบาลจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
 

                            หน่วย : บาท 
 
งบประมาณ     วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
           วิธีเฉพาะเจาะจง      วิธีคัดเลือก     วธิีตลาดอีเล็กทรอนิกส ์ วิธีประกวดราคา 
                                                                   (Electronic Market:  อิเล็กทรอนิกส์ 
          e-market                         (Electronic 
          Bidding : e - Bidding) 
 
2563    9,404,493.38 -                   -        1,948,300.00 
                 (81.38)                                  (18.62) 
 
 จากตารางที่ 2 งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ  จ านวน 1,428 
โครงการ ใช้เงินบ ารุงโรงพยาบาลทั้งสิ้น 11,555,589.38 บาท พบการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรกในวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งสิ้น 9,404,493.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.38 อันดับสองคือวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,948,300.00  คิดเป็นร้อยละ 18.62 วิธี
คัดเลือกและวิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ไม่ได้ด าเนินการจัดหา 
 
 จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ
รายละเอียดจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความสอดคล้องกัน  
 
 2. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563
ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
                                                        หน่วย : บาท 
 
จ านวน      วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 
โครงการ          วิธีเฉพาะเจาะจง       วิธีคัดเลือก      วิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคา 
                                                                    (Electronic Market: อิเล็กทรอนิกส์ 
            e-market                       (Electronic 
          Bidding : e - Bidding) 
ปี2562  ปี2563     ปี2562  ปี2563        ปี2562  ปี2563      ป2ี562   ปี2563                    ปี2562  ป2ี563   
 
534   428 528     419          -        -            -        -                          9       3 
  
จากตารางที่ 3  จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  นั้น จะเห็นได้ว่ามีจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลดลงร้อยละ 18.38 เมื่อจ าแนกตาม 
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  การด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คือ การซื้อหรือการจ้าง  
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัวให้การ
เบิกจ่ายส าหรับโครงการ/ กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 -2563  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 

 
                          หน่วย : บาท 
 
          งบประมาณ          วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 
                               วธิีเฉพาะเจาะจง                   วธิีคัดเลือก             วิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์  วิธีประกวดราคา 
                                                                         (Electronic Market:  อิเล็กทรอนกิส์ 
                 e-market                        (Electronic 
               Bidding : e - Bidding) 
 
ปี2562                ป2ี563             ป2ี562           ปี2563              ปี2562      ปี2563       ปี2562           ป2ี563             ปี2562        ป2ี563       
 
19,583,867.85      11,555,589.38     11,862,205.85   9,404,893.38           -              -                        -           -          7,721992.00    1,948,300.00 
 
 
  จากตารางที่ 4 การใช้จ่ายเงินบ ารงุโรงพยาบาลในการจัดหาพัสด ุเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น จะเห็นได้
ว่าการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้นลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ  3.38 เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ จะเห็นได้ว่า
งบประมาณที่ใช้จา่ยในการจัดหาพสัดุทั้งวิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีตกลงราคา เพิ่มข้ึนร้อยละ 26.23 โดยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลดลงร้อยละ 31.03 ซึ่ง
การจัดหาพัสดุนั้นมีความสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตัิและมิติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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บทวิเคราะห์ 
  
  โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็น
ธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)  ท าวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 2 ลักษณะ คือ  (1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากแหล่งงบประมาณ  ดังต่อไปนี้ 
 1. เงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน  5  หน่วยงาน 
 2. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 3.วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการเงินบ ารุงโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 1) ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ รวมทั้งสิ้น 419 โครงการ พบวิธีการจัดหาพัสดุสูงสุดเป็นอันดับ
แรกคือ วิธีเฉาะเจาะจง จ านวน  419 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.86 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-Bidding) จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.14  ตามล าดับ 
 2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ จ านวน 5 หน่วยงาน 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ รวมทั้งสิ้น 11,555,589.38 บาท  พบการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดเป็น
อันดับแรกในวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งสิ้น 9,404,493.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.79 อันดับสองคือวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) จ านวนเงินทั้งสิ้น 2,151,096.00  คิดเป็นร้อยละ 
13.21 ตามล าดับ 
 จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณ
จ าแนกตามวิธีการจดัซื้อจัดจ้างนั้นมีความสอดคล้องกันมีเพียงงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีงบประมาณสูง
มากกว่าวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ซึ่งส่วนใหญ่พบการจัดหาพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงเป็นอันดับแรก 
 ทั้งนี้ การด าเนินงานการจัดพัสดุของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ด าเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามการด าเนินงาน
การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คือ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัวให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/
กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะสั้น 
 การด าเนินงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จ สามารถด าเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  ให้
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง             
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พึงควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 
 4. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด จ้าง ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีกรอบประเมินตามตัวชี้วัดภายใน
มิติการพัฒนาองค์กร เป็นตัวก าหนด ได้ท าการเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุ  เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลดลงถึงร้อยละ 12.23 เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบวิธีเฉพาะเจาะจงลดลง ร้อยละ 6.06 รองลงมาคือวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding พบ 3 โครงการ มีอัตราเท่าเดิม ซึ่งการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของ
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ การด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คือ การซื้อ
หรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัว
ให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผล
ให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข ที่ท าให้การจัดหาพัสดุนั้นมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดจากการจัดหา
พัสดุได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วย 
 ซึ่งการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ด าเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามการด าเนินงาน
การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ด าเนินไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ นั้น เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมี
ความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน 
และประชาชนเข้าตรวจสอบได้  
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บทสรุป 
และการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามรายงานการวิเคราะห์ 

   
  บทสรุปและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  1. บทสรุป 
  2. ปัญหาและอุปสรรค 
  3. แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 บทสรุป 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยความโปร่งใสการให้
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี 
รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือ
ตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ก าลังด าเนินการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ 
  การด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คือ การซื้อหรือ
การจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัวให้
การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นไปตามนโบบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
 การพัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ พัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้ 
 1. ให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมินตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. งานพัสดุ จัดประชุมวิชาการระเบียบพัสดุและการเข้าใช้โปรแกรม e-GP และพัฒนาแบบฟอร์มเพื่อให้
สะดวกและสอดคล้องกับระเบียบฯและระบบ e-GP 
 3. โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการปฏิบัติในระบบ  
e-GP การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. บุคลากรปฏิบัติงานพัสดุ ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ และขาดองค์ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 2. บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีน้อย ไม่เพียงพอ หรือ เหมาะสมกับจ่ายเงินโครงการที่ได้ด าเนินการ 
  
 แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1. ให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
 2. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรม เตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 3. จัดท าคู่มือการปฏบัติงานและการจัดซื้อจดัจ้างในแต่ละไตรมาศ  
 
 

แผนภูมิผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลร่อนพิบูลย ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 งานพัสดุ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment  -ITA)  น าเสนอตามแผนภูมิดังนี ้
 1)  แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เงินบ ารุงโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
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 2) แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงิน
บ ารุงโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  
 

 
 3) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -
2563  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 4) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนเงินงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562– 2563  
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 ส าหรับงบบ ารุงโรงพยาบาล 
 

 
e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง 

2562 

2563 

24,362,659.52 
19,421,997.73 
 

3,709,300 
 5,109,540 


