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ค าน า 
 

           ตามท่ีส านักคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.)ได้พัฒนาเคร ือ่งมือการประเมินเชงิบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจรติและเป็นกลไกในการ
สรา้งความตระหนักให้หน่วยงานภาครฐัมีการด าเนินงานอย่างโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า            
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ก าหนดให้ส่วนราชการวเิคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุของหน่วยงานของรัฐน้ันต้องก่อเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส                
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรวจสอบได้และป้องกันปัญหาการทุจรติ เพื่อส่งเสรมิความโปร่งใส                
ในการจดัซือ้จดัจา้ง 

 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีให้หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (รอ้ยละ 92) โรงพยาบาลหนองบุญมาก
จงึได้จดัท าการวเิคราะห์ผลการจดัซือ้จดัจา้งและการจดัหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการวเิคราะห์ผลการจดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลหนองบุญมาก 

โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท ารายงานการวเิคราะห์ผลการ
จดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการวเิคราะห์รอ้ยละของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ 
2565 จ าแนกตามวธิกีารจัดซื้อจัดจ้าง ท้ังน้ีเพื่อเป็นการวเิคราะห์ความเส่ียงในการทุจรติคอรปัชั่นและ
เป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการจดัซือ้จดัจา้งในปีงบประมาณต่อไป 

โดยรายงานการวเิคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยผลการวเิคราะห์ความเส่ียง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจดัซือ้จดัจา้ง และแนวทางปรบัการปรบัปรุงการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง
อันจะน าไปสู่การปรบัปรุงการจดัซือ้จดัจา้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.รายงานการวเิคราะห์ผลการจดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลหองบุญมากมาก ได้ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง

โดยได้จ าแนกวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง โดยมีรายาละเอียดตามตาราง ดังน้ี 

ตารางแสดงรอ้ยละของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ 2565 
จ าแนกตามวธิจีดัซือ้จดัจา้ง  
 
 วธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง  จ านวนโครงการ 

(ครัง้) 
รอ้ยละ 

1. วธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0.13 

2. วธิเีฉพาะเจาะจง 2,877 99.87 
3. วธิคัีดเลือก - - 
4. วธิตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) - - 
5. วธิสีอบราคา - - 
                                    รวม 2,881 100 
 

 
 

แผนภูมิแสดงรอ้ยละการจ าแนกวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปี 2565

วิธี e-bidding

วิธีเฉพาะเจาะจง
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                  ตารางแสดงจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ 2565  
 

งบประมาณ 
ท้ังหมด 

 

วธิจีดัซือ้จดัจา้ง 

  เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

 

ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-market) 

สองราคา 

44,215,839.12 
 

41,198,839.12 - 3,017,000.00 - - 

 
 

 
 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่างบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซือ้จดัจ้างของโรงพยาบาลหนองบุญมาก 

รวมท้ังส้ินจ านวน 2,881 โครงการ พบว่างบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซื้อจดัจา้งวธิเีฉพาะเจาะจงสูงสุดเป็น
เงนิ 41,198,839.12 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.87  รองลงมาคือ วธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                    
(e-bidding) เป็นจ านวนเงนิ 3,017,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.13 

ในปีงบประมาณ 2565  จะเห็นได้ว่างบประมาณในการจัดซื้อจดัจา้งวธิเีฉาะเจาะจงน้ัน 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการจดัซือ้วัสดุใชไ้ป เชน่ เวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใชย่า วัสดุการแพทย์ วัสดุวทิยาศาสตร์
การแพทย ์วัสดุทันตกรรม ,วัสดุงานบ้านงานครวั  วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ และค่าใชส้อยอื่นๆ  
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนเงนิงบประมาณท่ีใชจ้รงิ ประจ าปีงบ 2565
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2. การวเิคราะห์ความเส่ียง 
จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงพยาบาลหนองบุญมาก           

สามารถวเิคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงานได้ ดังน้ี 
1. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจดัซือ้จดัจา้งและ

การบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 พบว่ามีโอกาสท่ียังไม่ปฏิบัติไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน เน่ืองจากมี
กฎกระทรวงและหนังสือเวยีนที่ออกมาใหม่ๆ จงึท าให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามหนังสือเวยีงของ
งานพัสดุ  

2. การจดัซือ้จดัจา้งไม่เป็นไปตามแผน คือมีการจดัซือ้จดัจา้งตามความจ าเป็นมีเพิ่มมาก
ขึ้น ท าให้เป็นปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ และท าให้เกิดระยะเวลาในการช าระหน้ียาวนานขึ้น 
อาจส่งผลให้เจา้หน้ีไม่ส่งของให้ในการส่ังซือ้ครัง้ต่อไป 

3. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงนิงบประมาณในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะและ
เง ื่อนไขใน ต้องด าเนินการด้วยความรวดเรว็ และเรง่ด่วนและด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา          
ท่ีก าหนด ส่งผลให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดในการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในแต่ละขั้นตอน 

4. ความเส่ียงด้านบุคลากรท่ียังขาดแคลน เชน่ ชา่งซอ่มบ ารุง ชา่งผู้ควบคุมงาน 

3. การวเิคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
จากการด าเนินงานการจดัซือ้จดัจา้งของโรงพยาบาลหนองบุญมาก  สามารถสรุปปัญหา 

อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจดัซือ้จดัจา้งในปีงบประมาณ 2565 ดังน้ี  
4.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 

2560 และกฎกระทรวงเก่ียวกับหลักเกณฑ์การจดัซือ้จดัจา้ง พ.ศ. 2560 ซึง่ต้องถือปฏิบัติอย่างเครง่ครดั 
จงึส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีเป็นไปอย่างล่าชา้เน่ืองจากต้องศึกษาแลท าความเข้าใจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจดัซือ้จดัจา้งของโรงพยาบาล  

4.2 เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางโรงพยาบาลได้มีการเปิดโรงพยาบาล
สนามเพื่อรองรบัผู้ป่วยท่ีเป็นโรคโควดิ ในอ าเภอหนองบุญมาก เข้ามารกัษาตัว ท าให้โรงพยาบาลมีการ
จดัซือ้วัสดุต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก จงึให้เกินแผนงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

4.3 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมายังโรงพยาบาลให้เรง่รดัด าเนินการให้แล้ว
เสรจ็โดยเรว็ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้และยังส่งผลให้การด าเนินโครงการน้ันๆ  

4.4  เน่ืองจากโรงพยาบาลหนองบุญมากมีข้อจ ากัดในเร ือ่งของบุคลากรในด้านชา่งซอ่ม
บ ารุง จงึท าให้มีซอ่มภายนอก หรอืติดต่อประสานงานกับชา่งภายนอก อาจท าให้เกิดความล่าชา้ในการซอ่ม
บ ารุง และอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียง และข้อผิดพลาดตามมา  
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4. การวเิคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ได้ด าเนินการจดัซือ้จดั

จ้างรวมท้ังส้ินจ านวน 2,881 โครงการ จะเห็นว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างวธิีเฉพาะเจาะจง 
เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางโรงพยาบาลได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรบัผู้ป่วยท่ี
เป็นโรคโควดิ ในอ าเภอหนองบุญมาก เข้ามารกัษาตัว ท าให้โรงพยาบาลมีการจดัซือ้วัสดุต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็น
จ านวนมาก ซึง่ได้จดัซือ้เกินแผน Plan fin  

5. แนวทางการแก้ไขในการปรบัปรุงกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. ท าการตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุม และให้ด าเนินการให้เป็นไป    

ตามแผนมีการควบคุม ก ากับ และก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินงานให้ชดัเจนเพื่อให้เรว็ต่อ 
การจดัซือ้จดัจา้ง 

2. ให้หน่วยงานผู้ใช้พัสดุจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีต้องการให้ชัดเจน  
เพื่อความรวดเรว็ในการจดัหา   

3. ประสานขอรว่มมือจากหน่วยงานอื่นท่ีมีผู้มีความรูค้วามสามารถในการงานก่อสรา้ง 
เพื่อขอเชญิเข้ารว่ม เป็นคณะท างาน คณะกรรมการฯ ในงานก่อสรา้ง และให้ค าแนะน าในการด าเนินงาน
ก่อสรา้ง/งานอาคาร สถานที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 


