คำนำ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธ รรมราช จัดทารายงานการวิเคราะห์ ผ ลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 1 เล่ม พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อนามาใช้
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลเป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และรายงานผลตามระยะเวลา ที่กาหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ว่าเป็ นไปตามแผนปฏิบั ติการจั ดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนการดาเนิ น การจั ดซื้อ จั ดจ้ างของแต่ ล ะหน่ว ยงานให้ สมประโยชน์ต่อการบริห ารจัดการภาครั ฐ
เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกาหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และตอบสนองภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence) แผนงาน ที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ 32 โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กาหนดเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 53 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4) และถูก
กาหนดเป็นตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้สามารถดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ
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บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าคู่ มื อ การ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน ITA ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ระเบียบวิธีการประเมิน ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล
และหลักฐาน ที่สามารถพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
โดยได้นากรอบการประเมินของสานักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. 2562-2564) มาประยุกต์ พัฒนา และปรับรูปแบบ
ให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของหน่วยงานเป้าหมายและผู้ตรวจประเมิน
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment :
MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ด้วยการปฏิบัติการผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and
Transparency Assessment System) ที่ตอบสนองการประเมินและตรวจประเมินได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว สามารถตรวจประเมินได้นอกสถานที่ตั้งของสานักงาน ซึ่งถือว่าตอบโจทย์สถานการณ์ของการใช้ชีวิต
วิถี ใหม่ มีความโปร่ งใสน าสู่ ก ารต่ อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ ทั้งนี้ การประเมิน ไม่ได้มุ่งเน้นให้
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดาเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นสาคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ในแผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2580
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค (MOPH Integrity and Transparency
Assessment :MOPH ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปภายใต้แนวคิด เปิดเผยข้อมูลสู่ความ
โปร่งใส (Open Data to Transparency) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสาคัญของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ยังคงมุ่งเน้นหลักการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
โดยนากรอบการประเมินตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. 2562 - 2563) มาประยุกต์ใช้ และ
ปรั บ ปรุ งรายละเอี ย ดข้อค าถามแบบส ารวจหลั ก ฐานเชิง ประจั กษ์ (Evidence-Based Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) เพื่อให้เข้าบริบทการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และประเมินผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (MOPH Integrity and Transparency Assessment :
MITAS) ที่มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินดังกล่าว จะเป็นกลไกการขับเคลื่อนการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ที่มีธ รรมาภิบ าล สามารถนาผลการประเมินมาพัฒ นาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่าง
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ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เหตุดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กาหนดให้ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ 32 โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส กาหนดเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 53 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4) และถูกกาหนดเป็น
ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกด้วย
เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใสโรงพยาบาล
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดาเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และมี ม าตรฐานเดี ย วกั น ประชาชนสามารถเข้ า ตรวจสอบได้ ตามค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดการด าเนิ น งานการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับ
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน
โรงพยาบาลทุ่ง ใหญ่ จั ง หวั ดนครศรีธ รรมราช จึ งได้ จั ดทาแผนปฏิบั ติก ารจัด ซื้อ จัด จ้า ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งหมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :
e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนาไป
ปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การจั ดซื้อจั ดจ้างภาครัฐ ของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.3 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
2.4 เพี่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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3. ประโยชน์ท่คี ำดว่ำจะได้รบั
3.1 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3.2 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การจั ดซื้อจั ดจ้ างของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

4. กลุ่มเป้ำหมำย
4.1 บุคลากรผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ของ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
4.2 ผู้รับผิดชอบจัดหาพัสดุ ของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
4.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

5. ขอบเขตกำรดำเนินงำน
กลุ่มเป้าหมายในข้อ 4 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564
โรงพยำบำลทุ่งใหญ่
โรงพยาบาลทุ่ ง ใหญ่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ รั บ งบประมาณตามที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ 2564 ได้ดาเนินการจัดทาแผนการรับ-จ่าย งบประมาณ ก่อนที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กาหนด
แผนความต้องการครุภัณฑ์ วัสดุและส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดาเนินการ
โดยส่วนงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิ เคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการ
วางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัด
งบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาหรับในปีงบประมาณ 2564 งบประมาณที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่นามาดาเนินการวิเคราะห์
ประกอบด้วยงบประมาณ ดังต่อไปนี้
1. งบเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปี 2564 (งบค่าเสื่อม)
2. งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุงของโรงพยาบาล ประจาปี 2564)

งบเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ท่เี บิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน ประจำปี 2564 (งบค่ำเสือ่ ม)
 รายการที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรร มีจานวน 8 รายการ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ

เครือ่ งวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์
เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ในช่องปาก
เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร
เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพ
ในระบบเครือข่าย
7 เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร
8 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สาหรับศูนย์สุขภาพชุมชน
รวมงบประมาณทั้งหมด

จานวน

งบประมาณ

13
1
1
1
1
1

325,000.00
260,000.00
400,000.00
1,070,000.00
150,000.00
150,000.00

1
4

1,580,000.00
60,000.00
3,995,000.00
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วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนปฏิบตั ิกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลทุ่งใหญ่ ประจำปี งบประมำณ 2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ได้รับการจัดสรรงบเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปี 2564 (งบค่าเสื่อม) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,995,000.00 บาท และได้จัดทา
แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ดังนี้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง

จานวนเงิน
210,000.00

E-bidding

3,785,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

3,995,000.00

ผลการวิเคราะห์รายการจัดซื้อจัดจ้างและแสดงเปรียบเทียบให้ เป็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
ประเภท ของงบเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปี 2564 (งบค่าเสื่อม)
ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของ จานวนรายการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
จานวน
งบประมาณ รายการ เฉพาะเจาะจง
งบค่าเสื่อม

8

2
(ร้อยละ 25)

สอบ
ราคา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวด
วิธี
วิธีกรณี
EE-bidding
ราคา
พิเศษ พิเศษ market
6
(ร้อยละ 75)

จากตารางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงจ านวนรายการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจากงบเงิ น ค่ า บริ ก ารทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปี 2564 (งบค่าเสื่อม) มีรายการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง พบว่า โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ได้ดาเนินการจัดหาพัสดุ ภายในปี 2564 จากงบประมาณของงบค่าเสื่อม
รวมทั้งสิ้น 8 รายการ ซึ่งจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวนทั้งสิ้น 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของจานวน
รายการที่ได้จัดหาในปี 2564 ทั้งหมด และจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จานวน
ทั้งสิ้น 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจานวนรายการที่ได้จัดหาในปี 2564 ทั้งหมด
เมื่อได้ดาเนินการวิเคราะห์โดยแยก จานวนรายการจากวิธีการจัดหา พบว่า การจัดหาพัสดุส่วนใหญ่
จัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของ จานวนงบประมาณ ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
จานวน
งบประมาณ งบประมาณ
งบค่าเสื่อม

3,995,000

เฉพาะ
เจาะจง

สอบ
ราคา

210,000
(ร้อยละ 5.26)

-

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวด
วิธี
วิธี
ราคา
พิเศษ กรณี
พิเศษ
-

Emarket

E-bidding

-

3,785,000
(ร้อยละ 94.74)

จากตารางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงจ านวนรายการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจากงบเงิ น ค่ า บริ ก ารทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปี 2564 (งบค่าเสื่อม) มีรายการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จั ดจ้ า ง พบว่า โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ได้ด าเนิ นการจัดหาพัส ดุ ภายในปี 2564 จากงบเงิน ค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปี 2564 (งบค่าเสื่อม) รวมทั้งสิ้น 3,995,000 บาท ซึ่งจัดหา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวนทั้งสิ้น 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของ
จานวนรายการที่ได้จัดหาในปี 2564 ทั้งหมด และจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
จานวนทั้งสิ้น 6 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,385,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.74 ของจานวนรายการที่ได้
จัดหาในปี 2564 ทั้งหมด
เมื่อได้ดาเนินการวิเคราะห์โดยแยก จานวนงบประมาณจากวิธีการจัดหา พบว่า จานวนงบประมาณที่
จัดหาโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) มากกว่าวิธีเฉพาะเจาะจง
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งบประมำณจำกเงินนอกงบประมำณ (เงินบำรุงของโรงพยำบำล ประจำปี 2564)
ผลกำรวิเครำะห์รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแสดงเปรียบเทียบให้เป็ นสัดส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
แต่ละประเภทของเงินงบนอกประมำณ (เงินบำรุงโรงพยำบำลทุ่งใหญ่) ประจำปี งบประมำณ 2564
ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงรายการ การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ ที่ได้นามาวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13

รายการ
ค่ายา
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าวัสดุทันตกรรม
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุอื่น ๆ
รวม

จานวนเงิน
16,553,399.11
3,486,021.90
2,149,628.82
6,285,979.50
985,467.70
144,300.00
804,091.00
23,050.00
97,588.80
414,610.00
1,054,755.40
132,826.00
9,290.00
695,225.00
190,686.00
33,026,919.23

ร้อยละ
50.12
10.56
6.51
19.03
2.98
0.44
2.43
0.07
0.30
1.26
3.19
0.40
0.03
2.11
0.58
100.00

รวมจานวนเงินบารุงของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ได้จัดสรรอยู่ในแผนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทั้งสิ้น 33,026,919.23 บาท
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กราฟที่ 1 แสดงร้อยละของค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ปีงบประมาณ 2564
จาแนกตามรายการ 13 รายการ

ตารางที่ 4 แสดงรายการ การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ได้นามาวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ
ค่าครุภัณฑ์การแพทย์
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

จานวนเงิน

รวม

128,040.00
135,790.00
523,600.00
265,820.90
1,053,250.90

ร้อยละ
12.16
12.89
49.71
25.24
100.00

รวมจานวนเงินบารุงของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ได้จัดสรรอยู่ในแผนประจาปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้น
1,053,250.90 บาท
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กราฟที่ 2 แสดงร้อยละของค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จาแนกตามรายการ 4 รายการ

ร้อยละ องค่าใ จ้ า่ ย ค่าครุ ณ
ั ์ โรงพยาบาลทุง่ ใหญ่
ปี 2564
49.71

50
40
30
20
10
0

25.24
12.16

12.89

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของ จานวนรายการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ดังนี้
จานวน
งบประมาณ โครงการ เฉพาะเจาะจง
เงินบารุง

39

39

สอบ
ราคา
-

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวด
วิธี
วิธีกรณี
Eราคา
พิเศษ พิเศษ market
-

Ebidding
-

(ร้อยละ 100)

จากตารางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงจ านวนรายการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจากเงิ น บ ารุ ง ของ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ พบว่า โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ได้ดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ประจาปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งหมด 39 รายการ ซึ่งจัดหาโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมดทุกรายการ
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
ค่าครุภัณฑ์การแพทย์
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์อื่น

จานวนรายการ
12
0
15
1
0
1
10
0
รวม
39

เมื่อได้ดาเนินการวิเคราะห์ พบว่า จานวนรายการที่จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด เนื่องจาก
รายการทุกรายการอยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

ตารางที่ 6 แสดงร้อยละของ จานวนงบประมาณ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

งบประมาณ

งบบารุง

จานวน
งบประมาณ

เฉพาะ
เจาะจง
1,053,250.90 1,053,250.90

สอบ
ราคา
-

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวด
วิธี วิธีกรณี
Eราคา
พิเศษ พิเศษ market
-

Ebidding
-

(ร้อยละ 100)

จากตารางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงจ านวนรายการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจากเงิ น บ ารุ ง ของ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ พบว่า โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ได้ดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ประจ าปี ง บประมาณ 2564 รวมงบประมาณเงิ น บ ารุ ง ของโรงพยาบาลทุ่ ง ใหญ่ ทั้ ง สิ้ น 1,053,250.90
ซึ่งจัดหาโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนรายการที่ได้จัดหาในปี 2564 ทั้งหมด
เมื่อได้ดาเนินการวิเคราะห์โดยแยก จานวนงบประมาณจากวิธีการจัดหา พบว่า จานวน
งบประมาณที่จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด
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กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564
จำนวน 4 องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2564 พบว่า
1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามวันเวลาที่ระบุในแผน
2. ระยะเวลาในการดาเนินงานจัดซื้ อจัดจ้างที่ต้องกระทาเร่งด่วน กระชั้นชิด และมีหลาย
รายการอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้
3. การจัดซื้อวัสดุ เช่น วัสดุสานักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ในบางครั้งผู้ค้าเกิดการจัดส่งที่
ล่าช้าบ้าง อาจจะทาให้บางหน่วยงานที่ต้องการใช้วัสดุดังกล่าวไม่ทันใช้งาน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
4. บางครั้งมีหลายหน่วยงาน ที่ยังไม่มีความเข้าใจ ซึ่งบางครั้งความต้องการใช้ครุภัณฑ์ โดยที่ยัง
ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการจัดซื้อ ทั้งนี้โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ได้ดาเนินการแจ้งให้หน่วยงานทราบและชี้แจงทา
ความเข้าใจให้ ทราบว่า การดาเนิ นการจัดซื้อครุภัณฑ์นั้น สิ่ งนั้นต้องบรรจุอยู่ในแผน โดยให้ ชะลอความ
ต้องการและแจ้งให้ดาเนินการขออนุมัติเข้าแผนการจัดซื้อในปีต่อไป กรณีหน่วยงานใดมีความจาเป็นเร่งด่วน
ให้ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงพยาบาล
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องค์ประกอบที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจากัด
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ที่พบในปี 2564
1. ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนงบเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน ประจาปี 2564 (งบค่าเสื่อม) จานวน 8 รายการ เป็นของโรงพยาบาล จานวน 8 รายการ
เป็นงบประมาณที่เร่งรีบให้เพื่อให้เบิกจ่ายให้ทัน ภายในเดือน กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
จึงทาให้บางรายการผู้ค้าไม่สามารถส่งของได้ทันเวลาที่กาหนด และบางครั้งการเร่งรีบอาจทาให้เกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้สูง
2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ เนื่องจาก
ยังขาดความรู้เกี่ยวกับรายละเอียด ไม่ชัดเจนเรื่องระเบียบพัสดุ และไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กลัว
ผลกระทบที่เกิดจากการลงนามในเอกสาร
3. คณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อบางชุด มีภาระงานที่ค่อนข้างมาก จึงทาให้รายงานผลการ
ดาเนินงานล่าช้า จึงเป็นเหตุทาให้เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไปได้
4. มีการจัดซื้อนอกแผนเงินบารุง
5. ไม่มีแบบประมาณ ปร.4 / ปร. 5
6. มีเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 คน แต่จานวนหนึ่งคนได้รับการยกเว้นในการปฏิบัติงานพัสดุ เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงาน การดาเนินงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพัสดุให้แล้วเสร็จ
ในสิ้นปีงบประมาณ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีความผิดพลาดบ่อย ต้องดาเนินการแก้ไขหลายครั้ง เกิดความ
ล่าช้าไม่สาเร็จตามเป้าหมายและกาหนดเวลาในบางครั้ง ในการส่งเบิกเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้งานการเงิน
ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อผู้ค้า
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องค์ประกอบที่ 3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
การประหยั ด งบประมาณในการจั ด ซื้ อ โรงพยาบาลทุ่ ง ใหญ่ ไ ด้ ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ประหยัดงบประมาณ ดังนี้
1. การจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์ ใช้ราคากลางในการจัดซื้อ
และสืบราคาจากผู้ขายหลาย ๆ ร้าน ทาให้ได้ราคาลดลง สามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้
2. การใช้หมึกคอมพิวเตอร์ ชนิดเที ยบเท่าเกรดบี ความคมชัดของตัวหนังสือจากหมึกพิมพ์
ดังกล่าวน้อยลง แต่สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อมากกว่าใช้หมึกแท้ หรือหมึกเทียบเท่าเกรดเอ
3. การลดกระดาษเช็ ด มื อ ซึ่ ง แต่ ล ะปี ง บประมาณใช้ เ งิ น ในการจั ด ซื้ อ เป็ น จ านวนมาก
เนื่องจากเป็นวัสดุสิ้นเปลืองและใช้ในทุกหน่ วยงานภายในโรงพยาบาล ต่อมาโรงพยาบาลได้ดาเนินการปรับ
โดยการนาเอาวัสดุเสื้อผ้า ที่ชารุดบางส่วนมาตัดเย็บเป็นกระดาษเช็ดมือและให้หน่วยงานสามารถนามาเบิกใช้
แทนกระดาษเช็ดมือ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้
4. การใช้กระดาษเอ4 ในแต่ละปี พบว่ามีปริมากและงบประมาณในการจัดซื้อค่อนข้างสูง
จึงเปลี่ยนการใช้กระดาษเอ4 ความหนาของกระดาษเอ4 จากเดิมใช้กระดาษเอ4 หนา 80 แกรม เป็น หนา
70 แกรม ทาให้ต้นทุนต่อแผ่นลดลง และสามารถลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร
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องค์ประกอบที่ 4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ 2564

1. มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ โดยการเพิ่มช่องทางในการจัดหาพัสดุเพิ่มขึ้น
ผ่านสื่อออนไลน์ไปยังผู้ค้าโดยตรง เพื่อให้ผู้ค้าได้เข้าถึงประกาศจัดหาวัสดุ
3. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้เข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามระเบียบ
4. ให้หน่วยงานที่ต้องการพัสดุกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาให้พร้อมกับขั้นตอน
การเขียนรายงานความต้องการพัสดุ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดาเนินตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเจ้าหน้าที่พัสดุ
5. ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ เข้ า ร่ ว มอบรม ประชุ ม สั ม มนา การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
6. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ศึกษา ทาความเข้าใจ ถึงระเบียบ
และขั้นตอนการลงข้อมูลระบบ e-GP โดยใช้ระบบการสอนงานแบบพี่สอนน้อง และปรึกษาโรงพยาบาลใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการทาความเข้าใจให้มากขึ้น เพื่อความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูล
7. รายงานความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบตามลาดับสายบังคับบัญชาโดย
จัดทารายงานเป็นรายไตรมาส และประจาปี
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