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ค ำน ำ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแต่ละครั้ง ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน  ของรัฐ 

และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้เพ่ือให้เป็น  
มาตรฐานเดียวกันจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันจะ 
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับ  
โดยทั่วไป ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข ได้
ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 
11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ใน
การวางแผนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า 
คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บทที่ ๑ หลักการและเหตุผล  

1.1 หลักการและเหตุผล  
โรงพยาบาลตะโหมด ให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความโปร่งใส  

การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอก หน่วยงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับ การตรวจสอบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้างก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติด้วย ความโปร่งใส เพ่ือให้เป็นไปตาม แนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

1.2 วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ

คุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ การจดัซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 1.๓ เป้าหมาย การจัด ซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อ ให้เกิด ประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ (๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมี
คุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง วัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และ
มีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสม และชัดเจน (๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้อง
กระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่า
เทียมกันมีระยะเวลาที่ เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้อง
มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่ เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ (๔) ตรวจสอบได้โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็น 
ระบบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

3. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
    3.1 งานพัสดุ โรงพยาบาลตะโหมด ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า 

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่าง เคร่งครัด   
     3.2 งานพัสดุโรงพยาบาลตะโหมดด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพแลประสิทธิผล 

สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ ป้องกันการทุจริต ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานของรัฐ  

     3.3 งานพัสดุ โรงพยาบาลตะโหมด สามารถน าการ วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างไปแก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนา และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดซื้อจัด จ้างในปีงบประมาณถัดไปได้ 



บทที่ 2 การด าเนินงาน  
2.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวม  
       2.1.1 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตารางแสดงร้อยละและการใช้เงินงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  รายการครุภัณฑ ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวมเงินงบประมาณ 
รายการครุภัณฑ์ 

(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีตกลงราคา วิธีประกวดราคา 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
e-bidding 

วิธีกรณีพิเศษ 

1,608,044.00 
 

1,608,044.00 
(100.00%) 

- - 

 
ตารางแสดงร้อยละและการใช้เงินงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  รายการสิ่งก่อสร้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รวมเงินงบประมาณ
รายการสิ่งก่อสร้าง 

(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีตกลงราคา วิธีประกวดราคา 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
e-bidding 

วิธีกรณีพิเศษ 

997,864.33  -        715,000.00 
(71.00%) 

- 

 
 

ตารางแสดงร้อยละและการใช้เงินงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (10%) 

 
รวมเงินงบประมาณ 

(บาท) 
รายการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

e-bidding 
- 
 

- - - 

 
 
 
 
 



จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลตะโหมด 
 

-   งบประมาณ พ.ศ. 2564  (70%)  จ านวน 1,608,044.00 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ             
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ  100 % 
-    งบประมาณ พ.ศ. 2564  (20%)  จ านวน 1997,864.33 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการ จัดซื้อจัด
จ้าง  โดยวิธีประกวดราคา  เป็นจ านวนเงิน 715,000.00 คิดเป็นร้อยละ 71 % 
-  งบประมาณ พ.ศ. 2564 (10%)  โรงพยาบาลตะโหมด ไม่ได้รับการจัดสรร 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังขาดความรู้ ความช านาญ ความถูกต้องแม่นย าในการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ    

ซึ่งมีระเบียบต่างๆด้านพัสดุ รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก การปฏิบัติงานต้องมีความละเอียด
รอบคอบ รัดกุม บางหน่วยงานมีการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ ต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และขัน้ตอนการปฏิบัติ ท าให้ไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติ จึงท าให้เกิดความล่าช้า 

 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
1.การปฏิบัติตามระเบียบใหม่ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีกระบวนการด าเนินงานตามระเบียบหลายขั้นตอน    

ซึ่งมีความต่อเนื่องเป็นวงจร ท าให้ประสบปัญหาในทางปฏิบัติ  เช่น เกิดความล่าช้าในการด าเนินการและจัดท า
เอกสารตามข้ันตอนต่างๆ  มีการใช้กระดาษเพ่ิมข้ึนในการจัดซื้อประมาณครั้งละ 10 แผ่น ท าให้สิ้นเปลือง
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 

2. ปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจในระเบียบใหม่ของหน่วยจัดซื้ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ   
3. เจ้าหน้าทีพั่สดุของหน่วยงานมีภาระงานหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ จึงท าให้การด าเนินการจัดซื้อ      

จัดจ้างในบางครั้งเกิดความผิดพลาดในเรื่องหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน     
 
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในด้านของการประหยัดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 สามารถ

เบิกจ่ายงบประมาณได้สมดุลไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรถือว่า งบประมาณท่ีก าหนดไว้ของแต่ละ
รายการประมาณการได้ดีไม่คลาดเคลื่อนไปจากราคากลางที่ใช้ก าหนดงบประมาณของแต่ละรายการ ทั้งนี้ทาง
โรงพยาบาลตะโหมดได้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 



แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อันจะ
น าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบ/กฏหมายที่ออกมาใหม่ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิด

ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และต้องจัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาใช้ชัดเจน  
-  มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าอบรม ประชุม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของ

เจ้าหน้าที่ 
-  จัดท าแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึง

ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอ
ราคาหรือไม่ ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส พร้อมรับผิด และเป็นธรรม 

-  เจ้าหน้าที่พัสดุควรแบ่งแยกภาระงานประจ ากับงานพัสดุ ให้สามารถมีเวลาในการด าเนินงานพัสดุได้
ทันเวลา 

-  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน 
 
 
 


