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ค าน า 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแต่ละครั้ง ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันจะ
เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี   
(ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน และเปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรัฐ
โดยระบุไว้ในข้อค าถาม MOIT 3 อันจะน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้างและการจดัหาพัสดุ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

บทที่ ๑ หลักการและเหตุผล 

1.1 หลักการและเหตุผล 

โรงพยาบาลประจวบคีรีขัน ธ์   ให้ ความส าคัญ ในการปฏิบั ติ งาน ด้านการจัดซื้ อ จัด จ้าง                        
ด้วยความโปร่งใส การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังจากภายใน และภายนอก
หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการส่ือสาร  การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับ                   
การตรวจสอบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีต้องปฏิบัติด้วย  ความโปร่งใส เพื่อให้เป็นไปตาม             
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

1.2 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

1.๓ เป้าหมาย   

ก า ร จัด ซื ้อ จัด จ้า ง แ ล ะ ก า ร บ ริห า รพ ัส ดุข อ งห น ่ว ย ง าน ข อ ง ร ัฐ ต้อ ง ก่อ ให้ เ ก ิด
ประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(๑ ) คุ้มค่า โดยพัสดุ ท่ี จัดซื้อจัดจ้างต้องมี คุณภาพหรือคุณ ลักษณะท่ีตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม     
และชัดเจน 

(๒) โปร่งใส  โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันมีระยะเวลาท่ี
เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี ก าหนดเวลาท่ี
เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็น
ระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
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บทที่ 2 การด าเนินงาน 

2.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

2.1.1 การจัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

                  หน่วย:บาท 

ท่ี วิธีการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณที่ใช้
จริง 

งบประมาณที่ประหยัด
ได้ 

% 
ประหยัด 

   1 วิธีเฉพาะเจาะจง 5,606 273,868,035.06 273,868,035.06 0 0 

   2 วิธีประกาศเชิญชวน 42 115,321,581.95 74,622,875.87 40,698,706.08 35.29 

3 วิธีคัดเลือก - - - 0 0 

รวมทั้งสิ้น 5,648 389,189,617.01 348,490,910.93 40,698,706.08 35.29 

จากตารางดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดซื้อจัดจ้ างของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จะจัดหามาโดย 3 วิธี โดยเป็นยอดงบประมาณท่ีได้รับ
389,189,617.01 บาท และจ านวนเงินท่ีใช้ในการจัดหาเป็นเงินท้ังส้ิน 348,490,910.93 บาท คิดเป็นร้อยละท่ีใช้ไป 64.71 ท าให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ประหยัดงบประมาณลดลง เป็นเงินจ านวน  40,698,706.08 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.29               
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ดังรายละเอียดตามตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้างต้น และตามแผนภูมิภาพแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ งบประมาณ                     

ท่ีใช้จริง งบประมาณท่ีประหยัดได้ ปี 2564 
 
 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

  

 

100%100.00%

ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลประจวบคีรขัีนธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร

จ านวนเงินที่ใช้ในการจัดหา

จ านวนเงินคงเหลือ (ประหยัดไป)
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     วิธีประกาศเชิญชวน  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

64.71%

35.29%

ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลประจวบคีรขัีนธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร

จ านวนเงินที่ใช้ในการจัดหา

จ านวนเงินคงเหลือ (ประหยัดไป)
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     วิธีคัดเลือก  - ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในวิธีนี้- 

 

 

 

 

0.00%

ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลประจวบคีรขัีนธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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บทที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

โรงพยาบาลประจวบคีรีขั น ธ์  ไ ด้ด าเนิ นการจัดซื้ อ จัดจ้างเสร็จ ส้ิน เรียบร้อยแล้ว                      
โดยมีรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อีกท้ังยังแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ในการจัดหาพัสดุ 
ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

3.1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาล

ประจวบคีรีขันธ์ สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
3.1.1.การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็ว และ

เร่งด่วน และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก าหนด ส่งผลให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน 

3.1.2.ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีต้องมีองค์ความรู้หลายด้าน คือด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสื อเวียนท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัสดุ งบประมาณ การเงินการคลัง และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ในการท างาน  

3.1.3.ความเส่ียงเกี่ยวกับหน่วยงานท่ีต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ ในการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียด  

3.2. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
        งานพัสดุ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ประสบปัญหา 
อุปสรรค และข้อจ ากัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรุปดังนี้ 

3.2.1.ด้วยหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
กฎหมายใหม่ท่ีต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่างล่าช้า 
เนื่องจากต้องศึกษาและท าความเข้าใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

3.2.2.กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้พบปัญหาต่างๆดังนี้ 

3.2.3.ปรับปรุงระบบการท างานในขั้นตอนต่างๆ แต่ไม่ได้แจ้งผู้ใช้งานว่าได้ปรับปรุง  
ในกระบวนการใด ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องท าความเข้าใจด้วยตนเอง 

3.2.4.เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความช านาญในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐ ประกอบกับมีการแก้ไขบ่อย ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

3.2.5.เว็บไซต์มีผู้ใช้งานจ านวนมาก มีปัญหาในการเช่ือมต่อระบบ  
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3.2.6 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมายังโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
ส่วนกลางจะเร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยการด าเนินการอย่างเร่งด่วน สามารถเกิดข้อผิดพลาด
ได้ และส่งผลให้การด าเนินโครงการนั้นๆเกิดความเส่ียง แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ท าการด าเนินงานตามแผน               
เสียไป 

3.2.7. คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุด ขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน
เรื่องของอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

3.2.8 การก าหนดขอบเขตของานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ท่ี
จัดซื้อหรือจ้าง (TOR) ใช้ระยะเวลาด าเนินการค่อนข้างมาก แต่ไม่ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปกว่า
แผนปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้ 

3.2.9 ปัญหาจากปัจจัยภายนอก เช่นกระบวนการในการเสนอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
มีหลายข้ันตอน และมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกัน ท าให้เกิดความล่าช้า 

3.3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างท้ัง 5,648 โครงการ จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรรท้ังส้ิน               

389,189,617.01 บาท และจ านวนเงินท่ีใช้ในการจัดหาเป็นเงินท้ังส้ิน 348,490,910.93 บาท คิดเป็น
ร้อยละท่ีใช้ไป 64.71 ท าให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ประหยัดงบประมาณลดลง เป็นเงินจ านวน  
40,698,706.08 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.29               

3.4. แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

3.4.1.การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จะต้องด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีระเบียบก าหนด เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3.4.2.ผู้รับผิดชอบ ควรจัดท ารายละเอียดพัสดุท่ีต้องการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีเวลาให้กลุ่มงานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เนื่องจากการจัดซื้อจัด
จ้างมีขั้นตอนท่ีต้องปฏิบัติหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาก าหนด หากไม่ด าเนินการตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาส้ินสุดการใช้งบประมาณ แล้วมาเร่งรัดด าเนินการใน
ระยะเวลาอันส้ันนั้น อาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดได้ 

3.4.3.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง  

3.4.5.ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าท่ี ในการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง และก าหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยเน้นประเด็นท่ีเกิดปัญหาต่างๆ 

3.4.6.ติดตามเอกสารท่ีเสนอไปยังผู้มีอ านาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอนอย่างกระช้ันชิด 
เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
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