
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลหนองม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองม่วง ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ 
ในโรงพยาบาลหนองม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ที่กลุ่มงานต่าง ๆ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็น
รูปธรรม ลดปัญหาการทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
จากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้ 
 ๑) งบประมาณ เงินบ ารุง โรงพยาบาลหนองม่วง ทุกจุดงาน 
 ๒) งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ๐ หน่วย 
 ๓) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖2 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 โรงพยาบาลหนองม่วง ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ใน     
๒ ลักษณะ คือ 
 ๑) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
 ๒) ร้อยละของจ านวนงบประมาณ (เงินบ ารุง) จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลหนองม่วง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 งบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ตารางที่ ๑  แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแยกประเภทพัสดุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เฉพาะงบประมาณ (เงินบ ารุง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วย : โครงการ 
แยกประเภทวัสดุ     วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เวชภัณฑ์ยา                     -   -  524 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   -   -  135 
วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา   -   -  ๑75 
วัสดุทันตกรรม     -   -  241 
วัสดุอื่นและครุภัณฑ์อ่ืน              -   -  762 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวม                 ๑,837 
  

จากตารางที่ ๑ การด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ จ าแนกตามงบประมาณ (เงินบ ารุง) รวม 
ทั้งสิ้น ๑,837 โครงการ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพียง 1 วิธี เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑,837 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มีวงเงินงบประมาณราคาไม่สูงนัก ดังนั้นการ
เลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงมีความเหมาะสม มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลหนองม่วง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 งบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจ านวนเงินงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแยกประเภทประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เฉพาะงบประมาณ (เงนิบ ารุง) ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วย : โครงการ 
แยกประเภทวัสดุ    วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เวชภัณฑ์ยา                      -   - ๘,194,393.57 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์   -   - 3,773,๘83.0๐ 
วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา             -   - ๑,742,072.๗8 
วัสดุทันตกรรม     -   -    674,681.54 
วัสดุอื่นและครุภัณฑ์อ่ืน    -   -          5,434,20๖.80 

รวม                   ๑9,819,237.69 
  

จากตารางที่ ๒ การด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ จ าแนกตามงบประมาณ (เงินบ ารุง) รวม
ทั้งสิ้น ๑9,827,221.๙5 บาท ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพียง 1 วิธี โดยพบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการ 
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหนองม่วง ปี ๒๕๖2 ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ส่วนใหญ่รายการที่ใช้เงินงบประมาณจากเงินบ ารุง ดังนั้นการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงมีความเหมาะสม มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส เป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย และเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 
หมายเหตุ : โรงพยาบาลหนองม่วง ได้รวบรวมผลการจัดซื้อจัดจ้างจากทุกจุดงานที่ด าเนินงานทั้งหมด ยกเว้น
งบค่าเสื่อม จึงท าให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทวิเคราะห์ 
 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองม่วง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ท าการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ที่กลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลหนองม่วง ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลหนองม่วง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ในลักษณะ คือ 
 (๑) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตาม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และแยกรายการพัดสุแต่ละประเภท 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ประเภทเงินงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
 (๒) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และแยก
รายการพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ประเภทเงินงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลหนองม่วง ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ประเภทงบประมาณ (เงินบ ารุง ) พบว่าการ
ด าเนินการเป็นไปตามแผน การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป 
 

 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ไม่พบปัญหา
ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างใด ๆ และเป็นไป ตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งถือว่า
เป็นมาตรการส าคัญ ที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริ ตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ก าหนดให้ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใด ๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือ
ตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และ
พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ โรงพยาบาลหนองม่วง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุก
ขั้นตอน เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
 ๑. บุคลากรที่อยู่ในสายงานพัสดุ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ พบส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และขาดองค์
ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. บุคลากรด้านพัสดุ มีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุทั้งระบบ
พัสดุ 
 ๓. ในช่วงปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการยกเลิก ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และใช้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ามีผลกระทบต่องานพัสดุทั้งระบบพัสดุ 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องใช้เวลาในการศึกษาใหม่
เพ่ิมเติม  
 ๔. โปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง มีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น มีผู้เข้า
ใช้ระบบมาก ท าให้การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 ๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานบางเครื่องไม่สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างได้ ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข 
 

 ๑. ควรมีการจัดอบรม พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง ให้กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุของหน่วยงานทุกระดับ 
 ๒. ก าหนดจ านวนบุคลากรด้านพัสดุ ให้เพียงพอก็ปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุทั้งระบบพัสดุ 
 ๓. ส ารวจคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงให้สามารถรองรับการ
ท างานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และโปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชี กลางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. จัดให้มีเวทีเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในระบบงานพัสดุที่ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
 
ผู้ท าการวิเคราะห์ นางสาวนวรัตน์  ก าลังหาญ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 


