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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

โรงพยาบาลน้้าโสม 
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๑, 

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ปีท่ีผ่านมา) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักการและเหตุผล 

          เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรม โดยใช้ซื่อว่า "การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดดัชนี ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสารรณสุข ราชการส่วนภูมิภาค 
ก าหนดให้หน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามข้อก าหนดของแบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจักษ์ในตัวช้ีวัตที่ ๕๔ 
ร้อยสะของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ ๙๐) หัวข้อ 
EB ๑ ก าหนดให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ที่ผ่านมา) นั้น 
          งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง (ปีที่ 
ผ่านมา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค-ข้อจ ากัด ในการจัดซื้อ
จัดจ้างตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามที่
กฎหมายก าหนด ตลอดจนเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ต่อไป 
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๒. 

วัตถุประสงค์ 
 

        ๑.เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: IA) ประจ าบงึบประมาณ ๒๕๖๓ และผ่านเกณฑ์ตาม
ข้อก าหนดของแบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจักษ์ในตัวช้ีวัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) เพือ่ให้งานพัสดุ ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป มีีเอก
ภาrในการบริหารงาน พสัดุ และสามารถด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
         ๒. เพื่อให้โรงพยาบาลน้ าโสม มีบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญด้านงานพัสดุ มีแนวทางในการ
บรหิารงานพัสดุทัง้กระบวนการตั้งแต่การจัดท าแผนจัดซื้อจดัจ้าง วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานซึง่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และลดปญัหาอันเนื่องมาจากการไมเ่ข้าใจ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
         ๓ เพื่อรายงานผลการจัดซือ้จัดจ้าง ของปทีี่ผ่านมา ใหผู้้บริหารทราบ 
         ๔. เพื่อวิเคราะห์ปญัหาอปุสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างของปีทีผ่่านมา และแนวทางแก้ไขส าหรับใช้
ในการด าเนินงานต่อไป 
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๓. 

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจา้ง ประจ้าบึงบประมาณ พ..๒๕๖๒ 
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

โรงพยาบาลน้้าโสม  

          การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานส่วนหนึ่งของงานพัสดุ ด้านการจัดหา ซึ่งเป็นช้ันตอนหนึ่งที่หน่วยงาน
ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับงบประมาณ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน ซึ่งในกระษวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการด าเนินการหลายข้ันตอน และในแต่ละข้ันตอนก็
มีรายละเอียดการด าเนินการค่อนข้างมาก นอกจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ต้องยึดถือเป็นหลักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และค าสั่งต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอีกมาก เช่น พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พศ.๒๕๔๒ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
ของรัฐบาล ดังนั้นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีความยุ่งยาก โดยฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง 
ฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลกัในการจัดซือ้จดัจ้างต้องมีการวางแผนการจดัซื้อจัดจ้างที่ดี มีความรู้และความ 
เข้าใจรวมทั้งมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างจึงจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างจึงจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามกฎ ระเบียบขัอบังคับ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้
หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด 
          จากการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปญัหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งบัญหาเหล่าน้ีผูป้ฏิบัติงานจะน าไปศึกษา วิเคราะห์ และหา
วิธีการแก้ไขเพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
      ๑. รายงานสรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๒๕๖๑ – ธ.ค.๒๕๖๑) ดังนี ้

แหล่งของเงิน ประเภทการซื้อจ้าง จ านวน (รายการ) จ านวนเงิน (บาท) 
งบลงทุน  - การซื้อ 

 - การจ้าง 
๔๔ 

- 
๑,๓๔๗,๐๐๐.๐๐ 

- 
งบเงินบ ารุง  - การซื้อ 

 - การจ้าง 
๑๗๐ 

๕๙ 
๙,๐๓๔,๖๐๘.๒๘ 
๒,๔๐๔,๒๙๓.๒๒ 

 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๒๕๖๒ – มี.ค.๒๕๖๒) ดังนี ้

แหล่งของเงิน ประเภทการซื้อจ้าง จ านวน (รายการ) จ านวนเงิน (บาท) 
งบลงทุน  - การซื้อ 

 - การจ้าง 
๒ 

๑๐ 
๑,๘๒๘,๙๐๐.๐๐ 
๑,๒๗๐,๘๐๐.๐๐ 

งบเงินบ ารุง  - การซื้อ 
 - การจ้าง 

๑๒๑ 
๒๖ 

๗,๑๕๖,๔๗๔.๔๙ 
๒,๘๓๙,๖๓๖.๓๗ 

 














