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ค าน า 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency  Assessment: ITA ) โดยส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานได้ ประจ าปี 2565 ซึ่งในส่วนของ MOIT3 ได้ก าหนดให้หน่วยงานจัดท ารายงานที่แสดง
ถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา (ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยให้ท าการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้ัน ดังนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 รวมถึงน าเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ท าให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
           งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2565 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวดันครสวรรค์ 

 
1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดท ารายงานผล
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินนอก
งบประมาณ (เงินบ ารุง) ทุกวิธี เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  Assessment : ITA)  ที่ก าหนดให้ส่วน
ราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผน
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

โดยรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ  แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565  
  ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2565 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565 จ านวนทั้งสิ้น 1,207 โครงการ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  
28,525,890.45 บาท โดยแบ่งเป็น    

1. การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) จ านวน 968 โครงการ เป็นเงิน 20,010,589.94 บาท 
2. การจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) จ านวน 347 โครงการ เป็นเงิน 7,262,844.92 บาท 
3. การเช่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 900,780 บาท 
4. การเช่าวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน ๒ โครงการ เป็นเงิน 

1,769,917.60 บาท 

โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
รวมวิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
ร้อยละ วิธีเฉพาะเจาะจง 

(ข) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 

1. จัดซื้อ 830 โครงการ - 830 โครงการ 68.76 

2. จัดจ้าง 370 โครงการ - 370 โครงการ 30.65 

3. เช่า 5 โครงการ 2 7 โครงการ 0.58 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,207 โครงการ 100 
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 ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่  1 ตุลาคม 2564 - วันที่  30 กันยายน 2565)  
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จ านวน 1,207 โครงการ  พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
สูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 1,205 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.42 โดยแบ่งรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๑.๑ โครงการจัดซื้อวัสดุยา    จ านวน  249 โครงการ  
๑.๒ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จ านวน 169    โครงการ 
๑.๓ โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป    จ านวน 308    โครงการ 
๑.๔ โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม             จ านวน 18     โครงการ 
1.5 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 64     โครงการ  

๒. จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง     จ านวน  370   โครงการ 
๓. เช่าด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง     จ านวน  5  โครงการ 
๔. เช่าวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน  2  โครงการ 

                                    รวมจ านวนทั้งสิ้น   จ านวน 1,207  โครงการ 
 
 
โครงการ : ร้อยละ  

 
 
 
 
 
 

จ านวนงบ... 
 

จัดซื้อ จัดจ้าง เช่า 

วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) 830 370 5

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 2
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จ านวนงบประมาณจ าแนกตามตามหมวดวัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

โครงการจัดซื้อตามหมวด 
จ านวนเงินที่ด าเนินการแล้วเสร็จ

ภายในปีงบประมาณ  2565 
ร้อยละ 

1. โครงการจัดซื้อวัสดุยา                8,059,962.19  28.25 

2. โครงการจัดซื้อวัสดุยาสมุนไพร                  392,495.55 1.37 

3. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
และวัสดุการแพทย์ 

               2,796,380.69 9.80 

4. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

               4,199,199.50 11.85 

5. โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม                  229,599.80 0.80 

6. โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป                3,380,845.10 14.72 

7. โครงการจัดจ้าง                6,796,710.02 23.82 

8. โครงการเช่า                2,670,697.60 9.36 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              28,525,890.45 ๑๐๐.๐๐ 

 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 พิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพบว่าทั้งหมด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเสมอ
ภาค ตามหลักนิติธรรมและคุณธรรมที่ดี ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายราชการ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
เนื่องจากกระบวนการท างานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวมีการควบคุมก ากับโดยหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกวิธี รายละเอียดดังนี้ 

1. จากการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน
ค่าใช้จ่ายที่จัดท าไว้ในแผน Planfin ในปีงบประมาณ 2565 มีการจัดซื้อเกินแผนจ านวน 2 รายการ คือ 

1.1  โครงการจัดซื้อยาสมุนไพร เนื่องมีผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ร่วมถึง รพ.
สต. ที่มีความจ าเป็นในการใช้ยาสมุนไพรมากข้ึน จึงท าให้การสั่งซื้อยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น  

1.2  โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และวัสดุส านักงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้โรงพยาบาลมีความจ าเป็นที่จะต้องซื้อ
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือรองรับผู้ป่วย และใช้
อุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วย  
 ดังนั้นจึงต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการการจัดซื้อจัดจ้าง เน้นความส าคัญ  ความ
จ าเป็นเร่งด่วน ประหยัด มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือลดปัญหาการขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน โดยมีผลท าให้เกิดระยะเวลาในการช าระหนี้ยาวนานขึ้น อาจส่งผลให้เจ้าหนี้ไม่ส่งของในการสั่งซื้อครั้ง
ต่อไป  
 

2. อาจเกิด... 
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2. อาจเกิดข้อร้องเรียนกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
3. ผู้ปฏิบัติจะต้องด าเนินการจัดหาพัสดุหลายครั้ง เนื่องจากบางครั้งไม่มีพัสดุที่หน่วยงาน

ผู้ใช้งานต้องการ 
4. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีหลักเกณฑ์วิธีการที่ต้องปฏิบัติตามทั้ง พระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ, กฎกระทรวง และบัญชีนวัตกรรมไทย 
รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงอาจท าใหส้ับสนและปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบได้ 
 

 
 
 
3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ  
2565 ดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง บางโครงการเป็นงานที่ต้องท าเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยง เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการ 

2. อาจเกิดข้อร้องเรียนกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
3. กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีหลักเกณฑ์วิธีการที่ต้องปฏิบัติตามทั้ง พรบ.จัดซื้อ

จัดจ้างฯ, ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ, กฎกระทรวง, บัญชีนวัตกรรมไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลใน หลายเรื่อง เป็นปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน ที่ไม่ชัดเจน 
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด 

4. การเชื่อมต่อระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) ไม่เสถียร ส่งผลให้เกิดความล้าช้าในการบันทึกข้อมูล และผิดพลาดได ้

 
4. การวิเคราะห์... 

 8,059,962.19  
28% 

 392,495.55  
1% 

 2,796,380.69  
10% 

 4,199,199.50  
15% 

 229,599.80  
1% 

 3,380,845.10  
12% 

 6,796,710.02  
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 2,670,697.60  
9% 

จ ำนวนเงินที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ปีงบประมำณ 2565 

1. โครงการจัดซ้ือวัสดุยา 

2. โครงการจัดซ้ือยาสมุนไพร 

3. โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยาและ
วัสดุการแพทย์ 
4. โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
5. โครงการจัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 

6. โครงการจัดซ้ือวัสดุทั่วไป 

7. โครงการจัดจ้าง 

8. โครงการเช่า 
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4.  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  2565  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามหมวด 

เปรียบเทียบกับแผน Planfin 

โครงการจัดซื้อตามหมวด 
จ านวนเงิน 

ตามแผน Planfin 
จ านวนเงินที่จัดซื้อ

ปีงบประมาณ 2564 
ผลต่าง 

โครงการจัดซื้อวัสดุยา 8,500,000.00 8,059,962.19 440,037.81 

โครงการจัดซื้อวัสดุยาสมุนไพร 253,132.50 392495.55 -139,363.05 

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
และวัสดุการแพทย์ 

3,000,000.00 2,796,380.69 203,619.31 

โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

5,439,000.00 4,199,199.50 1,239,800.50 

โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 230,000.00 229,349.80 650.20 
โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป 3,631,400.00 3,380,845.10 250,554.90 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  17,521,600.00  19,058,232.83 1,995,299.67 
 

  ปีงบประมาณ 2565  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้ให้ความส าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ประหยัด โปร่งใส มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 
2560 ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 มีโครงการจัดซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุยาสมุนไพรเกินแผน 139,363.05 
บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้มีผู้ป่วย
ของทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ร่วมถึง รพ.สต. ที่มีความจ าเป็นในการใช้ยาสมุนไพรมากขึ้น จึงท าให้การสั่งซื้อยา
สมุนไพรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในภาพรวมโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
มีการใช้จ่ายต่ ากว่างบประมาณทั้งหมดโดยประมาณ 1,995,299.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.47 

 

5.  แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว มีแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของ
ปีงบประมาณ 2566 โดยให้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุม และควบคุมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ควบคุมก ากับการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัด และทันเวลา รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้เข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ กฎกระทรวง บัญชีนวัตกรรมไทย และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น จะได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบต่อไป 


