
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลจะนะ 
เรื่อง  กรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

……………………………………………. 

  โรงพยาบาลจะนะ ได้ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ โดยการจัดท ากรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามข้อก าหนดของแบบส ารวจใช้หลัก ฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) ยังประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  ดังนั้น เพ่ือป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจท าให้เกิดความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม จากการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โรงพยาบาลจะนะ จึงได้จัดท ากรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง ดังรายละเอียดที่แนบเพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาลถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ   ณ   วันที่     4      ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 

 

(นายสุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจะนะ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จัดท าโดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
โรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา  

โทร.๐๗๔- 207068 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าน า 
 
โรงพยาบาลจะนะจังหวัดสงขลา โดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่หน่วยงานได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลจะนะ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนด  
และสามารถทราบถึงสถานะของการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร  ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ 
เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ภายใต้ข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 

โรงพยาบาลจะนะ 

13 มีนาคม 2563 
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บทน า 

 1. หลักการและเหตุผล 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นไปตามระเบียบ

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด า เนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชน
สามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามข้อก าหนดในการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส    
มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน และกล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง  นอกจากนี้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน  
ดังนั้น โรงพยาบาลจะนะ  จึงจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งหมายถึง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลจะนะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจะนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2.2 เพ่ือก าหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจะนะ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวงระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

2.3 เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับปรุงกระบวนงานการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
3. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ  

3.1 โรงพยาบาลจะนะ มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่มีการทุจริต 
และหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจ า 

3.2 โรงพยาบาลจะนะ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพ่ิม
ความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

3.3 โรงพยาบาลจะนะ ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎหมาย กฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 2 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลจะนะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
โรงพยาบาลจะนะ   ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับ

อนุมัติงบประมาณรายจ่าย(เงินบ ารุง)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

 
1. โรงพยาบาลจะนะ ได้รับอนุมัตงิบประมาณรายจ่าย(เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ านวน  102,206,189.71 บาท   เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานส าหรับโรงพยาบาลจะนะ  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  แสดงแผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ร้อยละ 
3.1 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าวัสดุ 5,568,965.63 4,384,925.95 78.74 

3.2 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่ายาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา 

29,360,374.08 28,484,225.60 97.02 

3.3 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและ
สาธารณูปโภค 

8,528,750 6,969,765.93 81.72 

3.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากร
และค่าตอบแทน 

53,743,000 54,146,328.67 100.75 

3.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

3,505,100 2,470,237 70.48 

3.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ 1,500,000 1,582,751 105.52 
3.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น (ตามจ่าย) - - - 

รวม 102,206,189.71 98,038,234.15 95.92 
 

โรงพยาบาลจะนะ ได้จัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนงบประมาณที่ตั้งไว้  ในวงเงิน 102,206,189.71 บาท  จ่ายจริง  98,038,234.15  บาท คิดเป็นร้อยละ 
95.92 
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     2. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง                                     
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเสร็จตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง   
พ.ศ.2562 
 

 

 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    จ านวน 3,689 โครงการ ผลการด าเนินงาน  
        จัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า 

 วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  3,686 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 100   

 วิธี e-bidding วงเงินเกิน 500,000.- บาท  ไม่มีรายการ 
 วิธีคัดเลือก  จ านวน 3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 
 

จ านวนโครงการ 
 

ร้อยละด าเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 500,000 
บาท 

  
 

    1.1 เวชภัณฑ์ยา 794 21.52  
    1.2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา+วัสดุการแพทย์ 1,452 39.36  
    1.3 วัสดุวิทยาศาสตร์ 167 14.53  
    1.4 วัสดุทันตกรรม 93 2.52  
    1.5 วัสดุทั่วไป 1,156 31.34  
    1.6 ครุภัณฑ์ 23 0.62  
    1.7 สิ่งก่อสร้าง 1 0.03  
2. วิธ ีe-bidding เกิน 500,000 บาท - -  
3. วิธีคัดเลือก 3 0.08  

รวม 3,689 100  
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ตารางท่ี 3 ร้อยละของจ านวนวงเงินงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

      โรงพยาบาลจะนะ ได้จัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้  ในวงเงิน 41,052,705.81  บาท   สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นเงิน  
39,013,510.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.02 ของแผน  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด  โดยส่วน
ใหญก่ารจัดหาพัสดุทั้งหมดเป็นการจัดหาเพ่ือใช้ในการให้บริการผู้ป่วย และสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยเป็นส าคัญ  
โดยได้ด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  กฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จ  สามารถด าเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม เป็นไปตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ลงวันที่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   ที่
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ   หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึง
ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 
 
 
 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) 
ผลการด าเนินงาน

(บาท) 
ร้อยละ ประหยดังบ(บาท) 

ร้อย
ละ 

1. วิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 500,000 
บาท 

 
 

 
  

    1.1 เวชภัณฑย์า 17,595,639.28 17,595,639.28 100 - 100 
    1.2 เวชภัณฑม์ิใช่ยา+วัสดุการแพทย์ 4,152,925.03 3,877,624.62 93.37  275,300.41  
    1.3 วัสดุวิทยาศาสตร ์ 6,369,894.00 6,534,326.70 100 -164,432.70  
    1.4 วัสดุทันตกรรม 2,263,147.50 1,327,533.97 58.66  935,613.53  
    1.4 วัสดุทั่วไป 5,270,000.00 5,671,614.04 100 -401,614.00  
    1.5 ครุภณัฑ ์ 1,500,000.00 273,672.00 18.24 1,226,328.00  
    1.6 สิ่งก่อสร้าง 490,000.00 490,000.00 100 - 100 
2. วิธี e-bidding เกิน 500,000 บาท -         - - - - 
3. วิธีคัดเลือก 3,411,100.00 3,243,100.00 95.07 168,000.00 4.93 

รวม 41,052,705.81 39,013,510.61 95.02 2,039,195.24  
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2.) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
       2.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 กระบวนการด าเนินการขออนุมัติแผนมีความล่าช้า ไม่ครอบคลุม  ท าให้มีการจัดซื้อนอกแผน  
 ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามความต้องการของผู้ใช้ / และตามแผน 
 ในพ้ืนที่มีข้อจ ากัดของจ านวนผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เสี่ยงต่อการผูกขาด 
 ซื้อนอกแผนฯ 
 ไม่มีพัสดุในสต๊อค 
 การก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่ละเอียดชัดเจน ท าให้ไม่ตรงกับความต้องการ 
 กรรมการไม่มีความรู้ในพัสดุที่ซื้อ/ตรวจรับ 
 พัสดุเสื่อมสภาพ/หมดอายุ 
 พัสดุยกเลิกใช้ (หมึกคอมพิวเตอร์) 
 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่พัสดุมีน้อย 

 
       2.2  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ขาดความรู้ ทักษะ ในเรื่องการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.ที่
ก าหนด ทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท าเอกสาร 

 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างในพ้ืนที่อ าเภอจะนะ มีน้อย  ไม่มีร้านค้าจ าหน่ายพัสดุ ซึ่งการจัดหาต้องไปซื้อที่
อ าเภอหาดใหญ่ ท าให้ไม่สะดวก เกิดความล่าช้า  

 เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ระบบการสื่อสารไม่เสถียร ส่งผลต่อการจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
 พัสดุที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ เนื่องจากผู้ใช้ไม่ได้ก าหนดคุณลักษณะของพัสดุที่ชัดเจน  
 กระบวนการตรวจรับพัสดุค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากกรรมการส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการผู้ป่วย  

 

 

 

ล าดับ ปัญหา/อุปสรรค และข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 หน่วยงาน(โรงพยาบาลจะนะ) ได้รับอนุมัติแผน

งบประมาณล่าช้า เกือบจะสิ้นไตรมาสแรกท า
ให้การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ล่าช้าไปด้วย 

-เร่งรัดการอนุมัติให้ภายใน เดือน ต.ค. 
ของทุกปี เพ่ือจะได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 1 

 

2 
 

ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างนอกแผน  
จัดท าแผนไม่ครอบคลุมตามความต้องการ 

-ส ารวจความต้องการจากหน่วยงาน 
ขอเบิกก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
-มีการปรับแผน 

 

3 กรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ติดภารกิจ เช่น
ไม่ได้อยู่เวรเช้า ท าให้ไม่ครบองค์ประชุม  

-เสนอ ผอก.ในการแต่งตั้งกรรมการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ในบุคคลที่อยู่เวรเช้าเป็น
การประจ า 
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4 โครงการที่เป็นงานก่อสร้าง รพ. ไม่มีนายช่าง
โยธา ต้องขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ซึ่ง
บางครั้งก็ไม่ได้รับการสนับสนุน ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการก าหนดราคากลาง ควบคุมงาน 
หรือตรวจรับงาน 

-ให้มีช่างโยธาประจ าหน่วยงาน หรือเพ่ิม
ช่างโยธาไว้ประจ าโซนละ 1 คน เพ่ือ
ความสะดวก และรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพในการท างานก่อสร้าง 

 

5 การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง/ก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คณะกรรมการ
จัดซื้อ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

-ให้คณะกรรมการบริหารของ รพ. เป็นผู้
ก าหนด   

 

6 คณะกรรมการไม่มีความรู้เฉพาะทาง 
ของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ิมคณะกรรมการที่มีความรู้เฉพาะทาง
ตามประเภทของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

 

7 บางโครงการก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง
แล้ว แต่ บริษัทผู้ขายเลิกผลิตคุณลักษณะ
ดังกล่าว เพราะล้าสมัย ท าให้ล่าช้าเพราะ 
ต้องสืบราคาจากบริษัทอ่ืนๆ 
 
 

-แจ้งกรรมการก าหนดราคากลางทุก
โครงการให้ศึกษาคุณลักษณะแต่ละ
โครงการให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาล
อ่ืนในการก าหนดคุณลักษณะและราคา
กลางของโครงการนั้นๆ 
- เสนอให้ สสจ. แต่งตั้งกรรมการก าหนด
คุณลักษณะและราคากลางในหลักการ
โครงการที่จัดซื้อชนิดเดียวกันทั้งจังหวัด 
ซึ่งรพ.สามารถน ามาเป็นแนวปฏิบัติได้ 

 

8 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  โดยในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ 
5,000.- บาทข้ึนไปต้องบันทึกข้อมูลในระบบ  
E-GP ทุกรายการและกระบวนการซับซ้อนขึ้น  
ท าให้เกิดล่าช้ามากข้ึน  

-ให้พัสดุฝึกทักษะในการบันทึกข้อมูล
และแบ่งงานกันท าให้เหมาะสม 

 

9 ระบบสัญญาณ เครือข่าย Internet รพ.ช้า  
ท าให้เสียเวลาในการบันทึกข้อมูลในระบบE-gp 

-ติดตั้งเครือข่าย Internet แยกจากของ
โรงพยาบาลที่ใช้ทั่วไป 

 

    

      2.3   การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
การจัดหาพัสดุ ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน

ทั้งหมด  3,689  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  41,052,705.81 บาท   จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3,686 โครงการ  เป็นเงิน 35,770,410.61  บาท  และจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ านวน 3 โครงการ     
เป็นเงิน 3,243,100  บาท    สรุปการด าเนินการแล้วเสร็จและใช้งบประมาณทั้งสิ้น 39,013,510.61   
บาท   
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จาก สามารถต่อรองราคาเพ่ือประหยัดงบประมาณได้  2,039,195.24  บาท คิดเป็นร้อยละ 4.98  

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 2 วิธี ของหน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้ เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถ
คัดเลือกผู้ขายที่ให้ได้ราคาต่ ากว่าวงเงินงบประมาณ  และได้พัสดุที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  ซึ่ง
การประหยัดงบประมาณของหน่วยงานสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้  

 
 ส ารวจความต้องการใช้พัสดุตามความจ าเป็นและการก าหนดสเปคให้ชัดเจน 
 ค้นหาข้อมูลของสินค้าที่มีคุณภาพ และพิจารณาราคาที่เหมาะสม 
 ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีคัดเลือก เนื่องจากสามารถต่อรองราคาได้ 
 สืบราคาจากหลาย ๆ ร้าน เพื่อเปรียบเทียบราคา 

 
      2.4   แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง เพ่ือน าไปสูก่ารปรับปรุงการจัดซื้อ 
จัดจ้าง  ในปงีบประมาณ 2563  
  

 พัฒนาความรู้  ทักษะ  ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่  ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง /  
อบรม / การศึกษาหาความรู้จากคู่มือ , ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ มีระบบพ่ีเลี้ยงที่คอยให้ค าปรึกษา
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลจังหวัด  

 จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พัสดุ และประสานงานหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือจัดท าแผนล่วงหน้า 
 กรณีมีการจัดซื้อนอกแผน ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนดังกล่าวต้องขออนุมัติปรับปรุงแผนการ

จัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีด้วย  
 ในการจัดซื้อพัสดุ เช่น  ยา  เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา  ใช้การสอบราคาร่วมระดับเขต / ระดับจังหวัด 

เพ่ือให้มีอ านาจในการต่อรองราคาให้มากขึ้น  ส่วนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น มีการ
ประสานงานในระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินการจัดหาแบบสอบราคาร่วมระดับจังหวัด หรือ ระดับเขต 

  
 พัฒนาระบบการสื่อสาร (Internet) ให้มีความไว/เสถียร  รวมถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 

ในการใช้งาน  
 ก าหนดให้ผู้ใช้พัสดุร่วมเป็นกรรมการ 
 ก าหนดกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 1 คน  ให้มีความรู้ในพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
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กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของโรงพยาบาลจะนะ 
 

1. กรอบแนวทางด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.1 การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา 11) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ 

การติดตามผล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. แจ้งรายละเอียด
งบประมาณและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

แจ้ งร ายละเ อียดงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

นวก.พัสดุ  -พระราชบัญญัติการ
จัดซื่อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มาตรา 
11 
 

-ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 11 ข้อ 12 และ
ข้อ 13 

2. ส ารวจความ
ต้องการใช้ 

-จัดส่งแผนส ารวจความต้องการใช้พัสดุ
ประจ าปี ให้หน่วยงานต่าง ๆภายใน
เดือน สิงหาคม  

งานพัสดุ/ติดตามเก็บ
รวบรวมแผนส ารวจจาก
หน่วยงานต่างๆ ภายใน
เดือน กันยายน  

3. จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
เสนอขอความ
เห็นชอบ 

-รวบรวมแผนส ารวจจากหน่วยงานต่าง 
ๆ มาเพ่ือจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
เพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

(2)วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 

(4) รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

  -จัดท าหนั งสื อขออนุมั ติประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  -น า เ สนอ เ พ่ื อขออนุ มั ติ ป ระกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  -น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือน 
กันยายน 

4. ประกาศ
เผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/เผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน 
หลังจากได้รับการอนุมัติ 

5. ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
แผนและขั้นตอนของระเบียบฯต่อไป 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 

-ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 



 
 
 

-2- 
 

1.2 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา 12) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ 

การติดตามผล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. บันทึกรายงานผล
การพิจารณา 

บั นทึ ก ร า ย ง านผลกา ร พิ จ า รณ า 
รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามรายการดังนี้ 
(1) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
(2) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิ ด เ ห็ น ร่ า ง ข อ บ เ ข ต ง า น  ห รื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และผลการ
พิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
(3) ประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือ
หนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
(4) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(5) บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
(6) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้
ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก 
(7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ(ถ้ามี) 
(8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ 
 

-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ 

-พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มาตรา 
12 

2. รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี 

1.จัดท ารายงานผลสรุปการจัดซื้อจัด
จ้าง ตามแบบ สขร.1 ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด   
2.จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ป ร ะ จ า ปี       
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/ 
-แบบ สขร.1 (ทุกเดือน) 
-ผลการด าเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปี        
(ทุกไตรมาส) 

 

3. จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณา
ไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจดูข้อมูล เมื่อมีการร้องขอ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ  
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1.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอหรือ 
คู่สัญญา(ตามมาตรา 13) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ 

การติดตามผล 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าแนวทาง
การป้องกันผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

-จัดท าแนวทางปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันผู้ที่มี
หน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง  
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา ให้ เป็นไปตามหนังสือ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 3001 ลง
วันที่  16 ตุลาคม 2560 โดยน าใช้
แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจ มาใช้  
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

-การก าชับ ดูแล สอดส่องผู้ปฏิบัติงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

เจ้าหน้าที่พัสดุ  

2. ขอความเห็นชอบ
แนวทางปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

น าเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาล เพ่ือ
ขอความเห็นชอบ 

-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

3. แจ้งเวียน/
เผยแพร่ 

แจ้ ง เ วี ยน/ เ ผยแพร่ เ จ้ าหน้ าที่ ท า ง
หนังสือ/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
โรงพยาบาล เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการมี
ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/เผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆของ
หน่วยงาน 

 

4. มีช่องทางการ
ร้องเรียน 

มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหา
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ติดต่อขอรับ
บริการสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง 
ดังนี้ 
(1) ติดต่อด้วยตนเอง 
(2) ตู้รับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาล 
(3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
chana@chanahospital.go.th 
( 4 )  ท า ง จ ด ห ม า ย โ ด ย ส่ ง ม า ที่ 
โรงพยาบาลจะนะ เลขที่ 35  ม.2     
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90270 

คณะกรรมการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์/จัดท า
รายงานข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนทุกเดือน 
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (5)ทางโทรศัพท์ หมายเลข 074 -

207068-6-069 
โทรสาร 074-207072 

(6) ผ่านทางช่องทาง Line 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจะนะ  

  

 

 2. กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
   

ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างข้างต้นเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลปีละครั้ง  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 
                  

(นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจะนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

              
          
   
 
 
 
 
 



 


