
 



คำนำ 

  โรงพยาบาลองครักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เป็นโรงพยาบาลชุมชน 
ขนาด 60 เตียง ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และได้ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฎิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมถึง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กำหนดไว้
เพียงพอหรือไม่เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและนำมาปรับปรุงกระบวนงาน เพ่ือประโยชน์ในการวาง
แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและ ในปีต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน และ
ประหยัดงบประมาณ สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่ายงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 

 

       โรงพยาบาลองครักษ์ 
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บทท่ี 1 

 

บทนำ 

1.หลักการและเหตุผล 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลองครักษ์ จะต้อง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลองครักษ์ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง และมีมาตรฐานเดียวกันประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ มาตรการเสริมยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 1 (พ.ศ.2560 – 2564)   ข้อกำหนดในการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงานและกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

นอกจากนี้ เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ยกระดับธรรมภิบาลในหน่วยงาน เป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน การประเมินเชิงบวกที่
ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

โรงพยาบาลองครักษ์ จึงจัดทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

 

 

 

 



2.วัตถุประสงค ์

  2.1 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 เพ่ือสนับสนุนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  2.3 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)  
  2.4 เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 นำไปปรับปรุง
แก้ไขในปี พ.ศ.2564 ต่อไป 
   
 

3.ประโยชน์ที่ได้รับ 
  3.1 โรงพยาบาลองครักษ์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 ลดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
  3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.4 หน่วยงานจัดซื้อในโรงพยาบาลองครักษ์ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

3.5 โรงพยาบาลองครักษ์ มีการประชุมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการ
ปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1 
วิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลองครักษ์ ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างของ
ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน จากแหล่งงบประมาณดังนี้ 

1. งบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลองครักษ์ 
2. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2563  
3. เปรียบเทียบจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด

จ้างประจำปีงบประมาณ 2563 
 

โรงพยาบาลองครักษ์ ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงีบประมาณ 
2563 ดังนี ้  

1) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ และครุภัณฑ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณ (เงินบำรุง) จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562         

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) 

    

แยกประเภทวัสดุ 
วิธีประกาศเชิญ

ชวน  วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

(e-bidding)     

เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา     784 

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     80 

วัสดุการแพทย์    479 

วัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว วัสดุทั่วไป     340 

วัสดุคอมพิวเตอร์     10 

รวม (รายการ)    1,693 
           

 
 
วิเคราะห์ตารางท่ี 1      

โรงพยาบาลองครักษ์ ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง 
รวมทั้งสิ้น 1,693 โครงการ พบว่า เป็นวิธีการเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,693 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 

43%

4%17%

36%

0%

ประเภทวัสดุ

เวชภณัฑย์าและเวชภณัฑม์ิใช่ยา

วสัดวุิทยาศาสตรก์ารแพทย์

วสัดกุารแพทย์

วสัดสุ  านกังาน งานบา้นงานครวั วสัดทุั่วไป

วสัดคุอมพิวเตอร์



ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนเงินตามโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) 

    

แยกประเภทวัสดุ 
วิธีประกาศเชิญ

ชวน  วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

(e-bidding)     

เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา     14,447,464.95 

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     2,649,783.47 

วัสดุการแพทย์     3,205,273.02 

วัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว วัสดุทั่วไป     1,667,492.66 

วัสดุคอมพิวเตอร์     227,040.83 

รวม (จำนวนเงิน)                      -      
      

21,970,014.10  
 

 
วิเคราะห์ตารางท่ี 2     

โรงพยาบาลองครักษ์ ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น  
1,693 โครงการ จำนวนเงิน 21,970,015.10 บาท พบว่า เป็นวิธีการเฉพาะเจาะจง  คิดเป็นร้อยละ 
100 ตามประเภทวัสดุต่าง ๆ  

สรุป จากตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 พบว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้นมีความสอดคล้องกัน 

63%11%

10%

15%
1%

จ ำนวนเงนิทีจ่ัดซือ้ตำมประเภทวัสดุ

เวชภณัฑย์าและเวชภณัฑม์ิใช่ยา

วสัดวุิทยาศาสตรก์ารแพทย์

วสัดกุารแพทย์

วสัดสุ  านกังาน งานบา้นงานครวั วสัดทุั่วไป

วสัดคุอมพิวเตอร์



ตารางที่ 3  แสดงร้อยละของจำนวนตามโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์) ด้วย      
เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) 

    

แยกประเภทวัสดุ 
วิธีประกาศเชิญชวน  วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

(e-bidding)     

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     25 

ครุภัณฑ์สำนักงาน     28 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     4 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     10 

รวม (รายการ)                      -      67 

 
 

 
 
 

40%

10%

50%

จัดซือ้ครุภัณฑด์้วยเงนิบ ำรุง

ครุภณัฑว์ิทยาศาสตรห์รือการแพทย์

ครุภณัฑส์  านกังาน

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

ครุภณัฑไ์ฟฟา้และวิทยุ

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์



ตารางที่ 4  แสดงร้อยละของจำนวนเงินตามโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์) ด้วย 
เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) 

    

แยกประเภทวัสดุ 
วิธีประกาศเชิญชวน  วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

(e-bidding)     

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     1,586,499.29 

ครุภัณฑ์สำนักงาน     1,093,450.00 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     70,429.00 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     468,580.00 

รวม (จำนวนเงิน)                      -      3,218,958.29 

 
 

 
 
 

30%

36%

34%

จ ำนวนเงนิซือ้ครุภัณฑด์้วยเงนิบ ำรุง

ครุภณัฑว์ิทยาศาสตรห์รือการแพทย์

ครุภณัฑส์  านกังาน

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

ครุภณัฑไ์ฟฟา้และวสัดุ

ตรุภณัฑค์อมพิวเตอร์



ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service plan งบลงทุน ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  
5.1 รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 
5.2 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง  
5.3 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน 
5.4 รายการเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินงบประมาณ) 

    

แยกประเภทวัสดุ 
วิธีประกาศเชิญชวน  วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

(e-bidding)     

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     - 

ครุภัณฑ์สำนักงาน     - 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     - 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     4 

รวม (รายการ)                      -      4 
 

 
 
 

50%50%

ประเภทครุภัณฑง์บลงทนุ

ครุภณัฑว์ิทยาศาสตรห์รือการแพทย์

ครุภณัฑส์  านกังาน

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

ครุภณัฑไ์ฟฟา้และวิทยุ

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์



วิเคราะห์ตารางท่ี 5   
โรงพยาบาลองครักษ์ ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.
2560  จัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพทุกระดับ ตาม Service plan งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  

จำนวน 4 รายการ พบว่าเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน   4 รายการ คิดเป็นเงิน  
462,360 บาท  คดิเป็นร้อยละ 100  

ตารางที่ 6  แสดงร้อยละของจำนวนเงินจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service plan งบลงทุน ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
6.1 รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) งบประมาณ 270,000 บาท 
6.2 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง  งบประมาณ 120,000 บาท 
6.3 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน    งบประมาณ 85,000 บาท 
6.4 รายการเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA   งบประมาณ 22,500 บาท 

 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินงบประมาณ) 

    

แยกประเภทวัสดุ 
วิธีประกาศเชิญชวน  วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

(e-bidding)     

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     - 

ครุภัณฑ์สำนักงาน     - 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     - 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     462,360.00 

รวม (จำนวนเงิน)                      -      462,360.00 

 
 



 
 
วิเคราะห์ตารางท่ี 6   

โรงพยาบาลองครักษ์ ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงิน 462,360 บาท พบว่าเป็น
วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน  4 รายการ คิดเป็น 100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2%

98%

จ ำนวนเงนิจัดซือ้ครุภัณฑง์บลงทนุ

ครุภณัฑว์ิทยาศาตรห์รือการแพทย์

ครุภณัฑส์  านกังาน

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

ครุภณัฑไ์ฟฟา้และวิทยุ

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์



 
บทท่ี 2 

 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 

 
  1. มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลัง เปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

2. ระบบโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยังพบว่าไม่เสถียรและมีการปิดปรับปรุง  
  
  โรงพยาบาลองครักษ์ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมและพัฒนางานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  ให้ผู้ทำหน้าที่จัดซื้อของโรงพยาบาลองครักษ์ ได้รับการอบรมและฟ้ืนฟูหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนางาน ทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ทุก 6 เดือน 
 มีการปรับแผนการเงินการคลัง รอบ 6 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 3 

 
การประหยัดจัดซื้อจดัจ้างด้วยเงินงบประมาณ 

ปี 2563 
 

ค่าครุภัณฑ์ 4 รายการ จำนวน    497,500   บาท 
 

ประเภท งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ งบประมาณ
เหลือ 

ประหยัด
งบประมาณ 

ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

497,500  462,360 35,140 7.06% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
  ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 และแนวทางการแก้ไข 
เพ่ือนำไปใช้ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
  1.1 บทสรุป 
  1.2 ปัญหาและอุปสรรค 
  1.3 แนวทางการแก้ไข เพ่ือปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ.2563 
 
3.1 บทสรุป 
  3.1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงพยาบาลองครักษ์ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันการทุจริต
ทุกรูปแบบ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูล ให้ประชาชนสามารถขอดูและตรวจสอบได้ โรงพยาบาล
องครักษ์ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ผ่านเวปไซด์ของโรงพยาบาล
องครักษ์ www.ongkharakhospital.go.th เวปไซด์จังหวัดนครนายก www.nakornnayok.go.th  
และเวปไซด์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ กรมบัญชีกลาง 
  3.1.2 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลองครักษ์ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 โดยการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนเงินบำรุง  
96% และซื้อนอกแผน 4%  
  3.1.3 การประหยัดงบประมาณงบลงทุนในปีงบประมาณ 2563  สามารถประหยัด
งบประมาณได้ จำนวนเงิน 35,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.06 
  3.1.4 การซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 – 2563 ไม่พบช้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

...................................................... 
(นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ 
 
 

http://www.ongkharakhospital.go.th/
http://www.nakornnayok.go.th/


 


