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          ค ำน ำ 
 

  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพรหมคีรี ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งาน
พัสดุ โรงพยาบาลพรหมคีรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุในสังกัดโรงพยาบาลพรหมคีรี ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาล
พรหมคีรี เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการด าเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ก าหนดไว้หรือไม่
เพียงใด พบปัญหาและอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการ
ด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน 
ประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาลหัวไทร อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
 
 
 
 
                 งำนพัสดุ โรงพยำบำลพรหมคีรี 
                23 พฤศจิกำยน 2564 
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บทน ำ 
1. หลักการและเหตุผล 
  งานพัสดุ โรงพยาบาลพรหมคีรี ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-
bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ด าเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจสอบได้ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มาตรการเสริมยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559 -2560) ข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และกล้าหาญท าใสสิ่งที่ถูก และวิสัยทัศน์โรงพยาบาลพรหมคีรี โรงพยำบำลชุมชนที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริกำร 
พร้อมด้วยอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม รับผิดชอบ มารยาทดี มีน้ าใจ นอกจากนี้ เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน 
  ดังนั้น โรงพยาบาลพรหมคีรี จึงจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลพรหมคีรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding 
e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ตลอดจนการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาล    
พรหมคีรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลพรหมคีรี เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและ 
              มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 2.3 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
                and Transparency Assessment – ITA) 
 2.4 เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรับปรุงกระบวนงานให้มี 
            ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 โรงพยาบาลพรหมคีรี ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏบิัติและมติ 
                คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 3.2 การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพรหมคีรี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
                และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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 3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.4 งานพัสดุ โรงพยาบาลพรหมคีรี มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 4.1 ผู้รับผิดชอบจัดหาพัสดุฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 7 หน่วยงาน 
5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ทุกฝ่ายงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
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ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโรงพยำบำลพรหมคีรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
 งานพัสดุ โรงพยาบาลพรหมคีรี ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลพรหมคีรี ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลด
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment-ITA) จากแหล่ ง
งบประมาณดังต่อไปนี้ 
 1.) เงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน 7  หน่วยงาน 
 2.) งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
 3.) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง 
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
           4.) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง 
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตาม  
               พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โรงพยาบาลพรหมคีรี  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น  1,503  โครงการ  วงเงิน  
26,355,856.76 บาท  สามารถประหยัดงบประมาณได้  เป็นจ านวนเงิน  101,981.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 
รายละเอียดแยกตามวิธีการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 
                1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
                   พ.ศ. 2564 
 1. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินบ ารุงโรงพยาบาลพรหมคีร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ตำรำงท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ล า
ดับ 

วิธีการจัดซื้อ
จ้าง 

จ านวน วงเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณท่ีประหยัดได้ 
โครงการ ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ 

1 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,502 99.93 25,754,638.58 97.34 25,687,056.76 67,581.82 0.26 
2 วิธี e-Bidding 1 0.07 703,200 2.66 668,800 34,400 4.89 

 รวม 1,503 100 26,457,838.58 100 26,355,856.76 101,981.82 0.39 
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1. วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเงินบ ำรุงโรงพยำบำลพรหมคีรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตารางที ่1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
                 หนว่ย:โครงการ 
 
จ านวน      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการ       เฉพาะเจาะจง      คัดเลือก       ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
                                                      (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                : e- Bidding) 
 
1,503              1,502                  -                      1                                                   
           (99.93)                                     (0.07)      
  
จากตารางที่ 1 หน่วยงานในโรงพยาบาลพรหมคีรี ด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 1,503 
โครงการ มีการด าเนินการแค่  2  วิธี  วิธีการจัดหาพัสดุสูงสุดเป็นอันดับแรกคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  1,502 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.93 รองลงมาคือวิธี e-bidding จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.07  ตามล าดับ 
 
ตำรำงท่ี 2 ร้อยละจ านวนเงินบ ารุงโรงพยาบาลจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
 
                            หน่วย : บาท 
 
งบประมาณ     วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
                  เฉพาะเจาะจง          คัดเลือก              วธิีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
                                                                           (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : 
                             e- Bidding) 
 
26,355,856.76       25,687,056.76                                          668,800 
                     (97.46)                                                 (2.54)          
 จากตารางที่ 2 งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ  จ านวน 1, 503 
โครงการ ใช้เงินบ ารุงโรงพยาบาลทั้งสิ้น 26,355,856.76 บาท  พบการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรกในวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนเงินทั้งสิ้น 25,687,056.76 บาท  คิดเป็นร้อยละ 97.46 รองลงมาคือวิธี e-bidding  จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น  668,800  บาท คิดเป็นร้อยละ  2.54  ตามล าดับ 
 
 จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ
รายละเอียดจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความสอดคล้องกัน  
 
 2. วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตารางที่ 3 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เฉพาะงบ
ลงทุนค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
              
                        หนว่ย:โครงการ 
 
จ านวน      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการ       เฉพาะเจาะจง  คัดเลือก              วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
                                                                (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : 
                                 e- bidding) 
 
   40                  40                    -                                - 
        (100)   
 
 จากตารางที่ 3 โรงพยาบาลพรหมคีรี ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 วิธีคัดเลือก และ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่ได้ด าเนินการ    
 
 ตำรำงที่ 4 ร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
                            หน่วย : บาท 
 
งบประมาณ     วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
             เฉพาะเจาะจง          คัดเลือก            วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
                                                                    (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :  
                      e-bidding) 
 
1,717,496.70     1,717,496.70      -                              -  
                  (100)                                                        
 
 จากตารางที่ 4  โรงพยาบาลพรหมคีรี ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 40 โครงการ ใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,717,496.70 บาท ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ  ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน 40 โครงการ เป็นจ านวนเงิน  1,717,496.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  ส่วนวิธีคัดเลือก และ 
วิธี e-bidding  ไม่ได้ด าเนินการ 

  จากตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
สอดคล้องกับร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
จะเป็นสิ่งที่ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุ ดังนั้น การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลพรหมคีรี ใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดในวิธี
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  นั้น เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและ
มตคิณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  
 3.เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 – 2564  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 
 ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 
2564 ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
                                                        หน่วย : บาท 
 
จ านวน      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการ                  เฉพาะเจาะจง             คัดเลือก              วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
                                                                               (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : 
                                e-bidding) 
 
ปี2563  ปี2564       ปี2563  ปี2564                 ปี2563  ปี2564   
 
1530/ 1503            1529/ 1502                  -                            1 /  1             
 
 จากตารางที่ 5  จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นั้น จะเห็นได้ว่ามีจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ร้อยละ 1.76 เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบว่าวิธีเฉพาะเจาะจง ลดลงร้อยละ 1.77  
วิธี e-bidding เท่าเดิมไม่เพ่ิมข้ึน 
  สาเหตุที่การจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วิธี e-bidding ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการด าเนินงานการจัดหา
พัสดุของโรงพยาบาลพรหมคีรี ด าเนินการไปตาม (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 
2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (3) กฎกระทรวง 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับการก าหนดวงเงินวิธีการซื้อหรือจ้างส าหรับการจัดหา
พัสดุในวิธี  กระท าการได้  3  วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และ วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งโรงพยาบาล
พรหมคีรี จัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ก าหนดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้ง 3 ฉบับ คือ การ
ซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : e – bidding) ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง มีราคาเกิน 500,000  
บาท  
 ประกอบกับแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงเป็นแผนที่สมดุล  การลงทุนไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากถูกก าหนดด้วย
วงเงิน 20% ของ EBITDA การลงทุนจึงกระท าได้โดยใช้งบค่าเสื่อมของส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 11 เท่านั้น 
 โรงพยาบาลพรหมคีรี จึงด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนเงินบ ารุงที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งคัด เพ่ือให้
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัวให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ / กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลพรหมคีรี
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



  หน้า 9 
 

  

ตำรำงท่ี 6 เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 

 
                          หน่วย : บาท 
 
          งบประมาณ       วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
                                            เฉพาะเจาะจง                          คัดเลือก                       วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
                                                                                                                                       (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  :  e-Bidding) 
 
 ปี2563             ปี2564                      ปี2563              ปี2564                           -                                      ปี2563     ปี2564     
 
25,485,333.77 / 26,355,856.76           24,491,153.77 / 25,687,056.76               -                                      994,180 / 668,800                                                      
 
 
  จากตารางที่ 6 การใช้จ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาลในการจัดหาพัสดุ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น จะเห็นได้ว่า
การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้นเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ  3.42  เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ จะเห็นได้ว่างบประมาณ
ที่ใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง  เพ่ิมขึ้นร้อยละ  4.88  วิธี e-bidding  ลดลงร้อยละ  32.73  ซึ่งการจัดหาพัสดุนั้นมีความสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบตัิและมิตคิณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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 4. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนเงินงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 
 ตำรำงท่ี 7 เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -
2564  ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
                                                        หน่วย : บาท 
 
จ านวน      วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
โครงการ                 เฉพาะเจาะจง             คัดเลือก                   วิธปีระกาศเชิญชวนท่ัวไป 
                                                                                    (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : 
                 e - bidding) 
 
ปี2563  ปี2564      ปี2563  ปี2564        ปี2563  ปี2564                ปี2563   ปี2564   
 
  29 / 40             29 / 40                 - / -                           - /-      
 
 
 จากตารางที่ 7 จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เปรียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น จะ
เห็นได้ว่าจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 37.93  เมื่อจ าแนก
ตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 37.93  วิธี e – bidding และวิธีคัดเลือก ปี 
พ.ศ. 2564 ไม่ได้ด าเนินการ 
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 ตำรำงท่ี 8 เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 
                          หน่วย : บาท 
 
          งบประมาณ      วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
                               เฉพาะเจาะจง                      คัดเลือก                 วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
                                                                                                                     (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  : e-Bidding) 
 
ปี2563             ปี2564            ปี2563          ปี2564             ปี2563         ปี2564                     ปี2563       ปี2564        
 
985,376/1,717,496.70       985,376/1,717,496.70               - / -                                   - / - 
 
 
 ตารางที่ 8 การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
หน้าถึงร้อยละ 74.30  เมื่อจ าแนกตามวิธีพบวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.30  ส่วนวิธี วธิี e-bidding  ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากในการจัดซื้อแต่ละครั้งไม่เกินวงเงิน
ที่ก าหนดในวิธีเฉพาะเจาะจง 
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บทวิเครำะห์ 
  
  โรงพยาบาลพรหมคีรี ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม 
ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment – ITA)  ท าวิ เคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพรหมคีรีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 2 ลักษณะ คือ  (1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ (2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้ 
1. เงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน 7  หน่วยงาน 
2. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง  
3. เป รี ยบ เที ยบจ าน วน โครงการและจ าน วน งบประมาณ จ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ดซื้ อจั ด จ้ า ง ระหว่ าง               
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 4. เป รียบ เที ยบจ านวน โครงการและจ านวนงบประมาณ จ าแนกตามวิธี ก ารจัดซื้ อจั ดจ้ าง ระหว่ าง               
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
5. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการเงินบ ารุงโรงพยาบาลพรหมคีรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1) ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละวิธี รวมทั้งสิ้น 1,503 โครงการ พบวิธีการจัดหาพัสดุสูงสุดเป็นอันดับแรกคือ 
วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 1,502 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.93 รองลงมาคือวิธี e-bidding จ านวน 1 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 0.07 ตามล าดับ 
 2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ จ านวน 7 หน่วยงาน 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ รวมทั้งสิ้น 26,355,856.76 บาท พบการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดเป็นอันดับ
แรกในวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน  25,687,056.76  คิดเป็นร้อยละ 97.46  วิธี e-bidding  เป็นเงิน  668,800.- บาท  
คิดเป็นร้อยละ 2.54 
 จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณ
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความสอดคล้องกัน  ซึ่งส่วนใหญ่พบการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคามาก
เป็นอันดับแรก  
 ทั้งนี้  การด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลพรหมคีรี  ด าเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตาม (1) 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (3) กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับการก าหนดวงเงินวิธีการซื้อหรือการจ้างส าหรับการจัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการชั่วคราว ซึ่งโรงพยาบาลพรหมคีรี จัดหาพัสดุ
โดยวิธีที่ก าหนดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้ง 3 ฉบับ คือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 
ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000  บาท  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ : e-bidding) 500,000 บาทข้ึนไป เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัว ให้การเบิกจ่ายส าหรับ
โครงการ / กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลพรหมคีรี  เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้น
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เศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จ สามารถด าเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย) ได้ 
ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึง
ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 
6. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพรหมคีรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
 1)  ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการเป็นครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวม 40 โครงการ พบวิธีการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100   ส่วนวิธี e-bidding ไม่ได้ด าเนินการ 
 2)  ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จ านวน 40 โครงการ ใช้จ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 1,717,496.70 บาท พบงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง  จ านวน 
40 โครงการ เป็นจ านวนเงิน  1,717,496.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  ส่วนวิธี e-bidding  ไม่ได้ด าเนินการ 
 จะเห็นได้ว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับร้อยละของจ านวน
งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นสิ่งที่ก าหนดวิธีการจัดหา
พัสดุ ดังนั้น การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลพรหมคีรี ใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดในวิธี e-bidding  นั้น เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
7. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 – 2564  ส าหรับเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลพรหมคีรี ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีกรอบประเมินตามตัวชี้วัดภายใน 
มิติการพัฒนาองค์กร เป็นตัวก าหนด ได้ท าการเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุ เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ถึงร้อยละ 1.76 เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1.77  วิธี e-bidding เท่าเดิมไม่เพ่ิม  ซึ่งการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลพรหมคีรี ด าเนินการไป
ตาม (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (3) กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับการก าหนดวงเงินวิธีการซื้อหรือจ้างส าหรับการจัดหาพัสดุใน วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป วิธีคัดเลือก และ วิธีเฉพาะเจาะจง  ซึ่งโรงพยาบาลพรหมคีรี จัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาที่ก าหนดตามหนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้ง 3 ฉบับ คือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การซื้อหรือการจ้าง
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 500,000 บาทขึ้นไป เพ่ือให้
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัวให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ / กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลหัวไทร
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการจัดหาพัสดุเปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.30  เมื่อจ าแนกตามวิธีพบวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.30  ส่วน
วิธี e-bidding ไม่ได้ด าเนินการ 
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 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลพรหมคีรี เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข ที่ท าให้การจัดหาพัสดุนั้นมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดจากการจัดหาพัสดุได้
อย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพอีกด้วย 
8. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปี พ.ศ. 2563-2564 
ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลพรหมคีรี จัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้  
 1) จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์  และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นั้น  จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน  29  โครงการ  และ 2564 มีจ านวน  40 
โครงการ  เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบวิธี เฉพาะเจาะจงเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 37.93  ส่วนวิธี           
e-bidding ไม่ได้ด าเนินการ  
 2) การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์  และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นั้น จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.30 
 ซึ่งการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลพรหมคีรี  ด าเนินการจัดหาพัสดุ เป็นไปตาม (1) 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (3) กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับการก าหนดวงเงินวิธีการซื้อหรือการจ้างส าหรับการจัดหาพัสดุในวิธี เชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธี
เฉพาะเจาะจง  จัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาที่ก าหนดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้ง 3 ฉบับ คือ การ
ซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : e-Bidding) ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
อย่างคล่องตัว ให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลพรหมคีรี เป็นไปตามนโนบาย
รัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จ สามารถด าเนินการภายใต้
หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่ เป็นธรรม นอกจากนี้ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (นายเจษฎา  โชคด ารงสุข)  ได้ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้วนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม  2560  
ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณชนส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึง
ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 
 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพรหมคีรีนั้น เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมี
ความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และ
ประชาชนเข้าตรวจสอบได้  
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุฝ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาลพรหมคีรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงการด าเนินงานได้ดังนี้  
  1. ความเสี่ยงต่อการได้ผู้ขายและผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ  
  2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ พบว่าระดับโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบยังคง 

มีอยู่ เนื่องจากมีข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องจ านวนมาก และในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจ
รับไม่เข้าใจกฎระเบียบและการบริหารสัญญาท าให้ เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน ต่างๆ   

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

กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ 
  ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1,503  โครงการ จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 26,457,838.58 
บาท  (ยี่สอบหกล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์ )  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างได้ลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันเสร็จสิ้น 1,503 โครงการ ผลการจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามในสัญญาและก่อ
หนี้ผูกพันเป็นจ านวนเงิน  26,355,856.76 บาท  (ยี่สิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบ
หกสตางค์)  โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 101,981.82 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
บาทแปดสิบสองสตางค)์ คิดเป็นร้อยละ 0.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หน้า 16 
 

  

บทสรุป 
และกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ 

   
  บทสรุปและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพรหมคีรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. บทสรุป 
  2. ปัญหาและอุปสรรค 
  3. แนวทางแก้ไขเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 บทสรุป 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โรงพยาบาลพรหมคีรี ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยความโปร่งใสการให้
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว้าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี 
รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือ
ตรวจสอบได้ ณ  สถานที่ท าการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสาระสนเทศของส่วนราชการ และ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ก าลังด าเนินการ โรงพยาบาลพรหมคีรีจึงจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม 
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ 
  และด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลพรหมคีรี  ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คือ การซื้อหรือ
การจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัวให้
การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ / กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลพรหมคีรี  เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ปัญหำและอุปสรรค  

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

2. กรมบัญชีกลางมีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) อยู่ตลอดเวลาและจ ากัดจ านวน 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้ารับการอบรม ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการศึกษา ท าให้ความ เข้าใจขั้นตอน
วิธีปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า 

3. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีเป็นจ านวนมากมีความยุ่งยากซับซ้อน มี
ความไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่องก่อให้เกิดปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน ท า ให้ต้องมีหนังสือ หารือไปยัง
กรมบัญชีกลางส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า  
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4. ด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ พบปัญหาในกระบวนการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพ่ือใช้ใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานผู้ต้องการใช้ครุภัณฑ์จะเป็นผู้ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ หน่วยงาน
ตนเองเสนอขอครุภัณฑ์นั้นๆ เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรายการที่ส่งมานั้นไม่ ครบถ้วนตามที่
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนด  

5. ด้านงานก่อสร้าง โรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กซึ่งไม่มีกรอบอัตราก าลังคนด้านช่างโยธาที่ มี
ความรู้โดยตรงทางด้านงานก่อสร้าง ท าให้ขั้นตอนการด าเนินงานล่าช้าเนื่องจากต้องขอสนับสนุน บุคลากรหน่วยงาน
อ่ืนมาช่วยในกระบวนการงานก่อสร้าง ตั้งแต่ประมาณราคา เขียนแบบ ควบคุมงาน และด้วยนายช่างหน่วยงานอ่ืนมี
ภาระงานเยอะการเข้ามาช่วยในโครงการต่างๆ แต่ละโครงการ ต้อง จัดสรรเวลา รอตามคิวงานตามภาระนายช่างที่
ได้รับ ท าให้หน่วยงานต้องด าเนินการแต่ละข้ันตอนล่าช้า ไปตามช่วงเวลาที่ได้รับจัดสรรคิวงาน  

แนวทำงแก้ไขเพื่อกำรปรับปรุงด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลพรหมคีรี 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 าแบบฟอร์มอ้างอิงข้อมูลในระบบ e-GP เพ่ือใช้ในขณะเวลาที่ระบบ e-GP มีการปรับปรุงไม่สามารถ 
ใช้งานได้ หากรอระบบ e-GP อาจท าให้เกิดความล่าช้า  
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แผนภูมิผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโรงพยำบำลพรหมคีรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
 งานพัสดุ โรงพยาบาลพรหมคีรี ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment  -ITA)  น าเสนอตามแผนภูมิดังนี้ 
 1)  แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงิน
บ ารุงโรงพยาบาลพรหมคีรี 
 

 

  
2) แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินบ ารุง
โรงพยาบาลพรหมคีร ี 
 

 
 

99.93

0

0.07

เฉพาะเจาะจง

คดัเลือก

e-bidding

97.46

0

2.54

เฉพาะเจาะจง

คดัเลือก

e-bidding
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 3) แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
สิ่งกอ่สร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
 

 
 
 4) แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 

 
 
 

100

0

0

เฉพาะเจาะจง

คดัเลือก

e-bidding

100

0

0

เฉพาะเจาะจง

คดัเลือก

e-bidding
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 5) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 
2564  ส าหรับงบบ ารุงโรงพยาบาล 
 

 
 
 
 6) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนเงินงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 – 2564  ส าหรับงบบ ารุงโรงพยาบาล 
 

 
 
 

1529

0

1

1502

0

1

เฉพาะเจาะจง

คดัเลือก

e-bidding
2564

25632

24,491,153.77 

-

994,180 

25,687,056.76 

-

668,800 

เฉพาะเจาะจง

คดัเลือก

e-bidding 2564

2563
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 7) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 

 
 
 8) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
– 2564  ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 
 
 

.  

29

0

0

40

0

0

เฉพาะเจาะจง

คดัเลือก

e-bidding
2564

2563

985,376 

0

0

1,717,496.70 

0

0

เฉพาะเจาะจง

คดัเลือก

e-bidding
2564

2563

 

 


