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ค าน า 

  โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้มีการน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการด าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ และน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

 

                ผู้จัดท า 
             งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
         โรงพยาบาลห้างฉัตร 
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บทที่ 1 บทน า 

  โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ท่ีด าเนินการโดยส่วนงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
และกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
โรงพยาบาลห้างฉัตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการท่ีมีการวิเคราะห์การ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีมีการด าเนินงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ท้ังนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเ ส่ียง ปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ ใน
การด าเนินงาน เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผน ท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป ท้ังยังเป็นการป้องกันปราบปรามการเกิดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในส่วนการจัดซื้อในโรงพยาบาลอีก
ทางหนึ่ง 

  รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่าง ๆ การ
จัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปปัญหา
อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในโรงพยาบาลห้างฉัตร น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

บทที่ 2 สรุปผลการด าเนินการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.1 ภาพรวมการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลห้างฉัตร แบ่งออกเป็น 5 ศูนย์การส่ังซื้อ คือ 
 2.1.1 วัสดุท่ัวไป หน่วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป เป็นผู้จัดซื้อ 
 2.1.2 ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้จัดซื้อ 
 2.1.3 วัสดุการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล เป็นผู้จัดซื้อ 
 2.1.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชันสูตร) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้จัดซื้อ 
 2.1.5 วัสดุทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม เป็นผู้จัดซื้อ 
 โดยมีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 ตารางท่ี 1 งบประมาณงบด าเนินการภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ล ำดับ
ที่ รำยกำร 

 งบประมำณที่ต้ังไว้ 
ตำมแผน 2564  

จัดซ้ือตำม
โครงกำร 

 จัดซ้ือพัสดุ 
 ปี 64  

รวมจัดซ้ือ 
ทั้งหมด คงเหลือ/เกิน 

ร้อยละกำร
จัดซ้ือ 

1 ยา  10,839,031.49  -    10,839,031.49             10,839,031.49                     -    100.00 

2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ขันสูตร)    2,895,488.00  -     3,150,426.60               3,150,426.60  -      254,938.60  108.80 

3 วัสดุทางการแพทย์    2,986,614.44  -     2,983,604.29               2,983,604.29             3,010.15  99.90 

4 วัสดุทันตกรรม      503,699.02  -        496,133.14                 496,133.14             7,565.88  98.50 

5 ครุภัณฑ์มูลค่าต ่ากว่าเกณฑ์      700,000.00  -        520,816.00                 520,816.00         179,184.00  74.40 

6 วัสดุส่านักงาน      450,000.90  -       465,532.10                 465,532.10  -        15,531.20  103.45 

7 วัสดุงานบ้านงานครัว      400,000.00  -       504,157.38                 504,157.38  -      104,157.38  126.04 

8 วัสดุเช้ือเพลิงและสิ งหล่อลื น      374,400.00  -       350,692.40                 350,692.40           23,707.60  93.67 

9 วัสดุคอมพิวเตอร์      195,480.00  -        200,812.00                 200,812.00  -          5,332.00  102.73 

10 วัสดุเภสัชกรรม      200,233.55  -        200,233.55                 200,233.55                     -    100.00 

11 วัสดุก่อสร้าง      100,000.00  -        155,157.00                 155,157.00  -        55,157.00  155.16 

12 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      100,000.00  -       121,967.26                 121,967.26  -        21,967.26  121.97 

13 วัสดุเครื องแต่งกาย      100,100.00  -         89,150.00                   89,150.00           10,950.00  89.06 

14 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          8,940.00  -             580.00                       580.00             8,360.00  6.49 

15 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                  -    
                

-                     -                               -                       -    -  

16 วัสดุอื น          7,200.00  -              870.00                       870.00             6,330.00  12.08 

  รวม  19,861,187.40  
                
-      20,079,163.21  

           
20,079,163.21  -      217,975.81  101.10 

หมายเหตุ  : 1. วัสดุทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.30 เน่ืองจาก สถานการณ์ Covid-19 มีการจัดซื้อวัสดุเพิ่มขึ้น 
2. วัสดุงานบ้านงานครัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.04 เน่ืองจาก สถานการณ์ Covid-19 มีการใช้น้ ายาในการท าความสะอาดผ้าของโรงพยาบาล น้ ายา

ฟอกผ้า  แก้วน้ าบริการผู้มาใช้บริการจุดฉีดวัคซีน 
3. วัสดุส านักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.48 เน่ืองจาก สถานการณ์ Covid-19 มีการจัดซื้อ สติกเกอร์เทอร์นอล กระดาษปร้ินคิวเทอร์มอล  กระดาษ  

ปร้ินใบเสร็จ แผ่นอะคิลิคกั้นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง 
4. วัสดุคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 เน่ืองจาก สถานการณ์ Covid-19 มีการจัดซื้อหมึกเทียบโทนเนอร์ ส าหรับจุดฉีดวัคซีน 
5. วัสดุก่อสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.16 มีการจัดจ้างปรับปรุงระบบประปา จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ที่ช ารุด จ้างต่อเติมกันสาด หลังคาและเพดาน 
6. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.97 เน่ืองจาก สถานการณ์ Covid-19 มีการจัดจ้างปรับปรุงระบบสายไฟที่ช ารุด 
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จากตารางท่ี 1 พบว่าในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ  ท้ังหมดรวม
เป็นเงินท้ังหมด 20,079,163.21 บาท การจัดซื้อจริงท่ีมีจ านวนสูงท่ีสุดตามล าดับ ได้แก่ (1.) ยา 10,839,031.49 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 (2.) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  3,150,426.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 108.80 (3.) 
ค่าวัสดุการแพทย์ 2,983,604.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.90 (4.) ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 520,816.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 74.40 (5.) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 504,157.38 คิดเป็นร้อยละ 126.04 (6.) ค่าวัสดุทนัตกรรม 
496,133.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.50 (7.) ค่าวัสดุส านักงาน 465,532.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 103.45 (8) 
ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและส่ิงหล่อล่ืน 350,692.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.67  (9.) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 200,812.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 102.73 (10.) ค่าวัสดุเภสัชกรรม 200,233.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 (11.) วัสดุก่อสร้าง 
155,157.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 155.16 (12) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 121,967.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 
122.00 (13.) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 89,150.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.06 (14) ค่าวัสดุอื่น ๆ 870.00 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 12.08 (15.) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 580.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.49 (16.) ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ 0.00บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับดังแผนภูมิ 

งบประมาณงบด าเนินการจัดซื้อภาพรวมในปีงบประมาณ 2564 
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ตารางท่ี 2 งบประมาณงบด าเนินการภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ล ำดบั รำยกำร 
งบประมำณ 

ตำมแผนทีต่ั้งไว ้ จัดจ้ำงจริง คงเหลือ/เกิน ร้อยละกำรจัดจ้ำง 

1 ค่าจ้างเหมาอื น ๆ      3,443,620.00       3,878,581.90  -   434,961.90         112.63  

2 ค้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ         923,500.00       2,141,585.00  -1,218,085.00         231.90  

3 ค่าจ้างบุคคล      2,000,892.00       1,648,584.50      352,307.50          82.39  

4 ค่าจ้างซ่อมอาคารและสิ งปลูกสร้าง         500,000.00         218,000.00      282,000.00          43.60  

5 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         120,000.00         190,093.15  -    70,093.15         158.41  

6 ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย ์         200,000.00         167,161.00       32,839.00          83.58  

7 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์อื นๆ         200,000.00         153,947.00       46,053.00          76.97  

8 ค่าจ้างเหมาบ่ารุงรักษา         260,000.00         153,499.25      106,500.75          59.04  

9 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่านักงาน            8,000.00           57,751.10  -    49,751.10         721.89  

10 ค่าจ้างประกันภัยรถยนต ์         104,800.00           22,965.08       81,834.92          21.91  

11 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          30,000.00         30,000.00               -    

12 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            5,000.00           5,000.00               -    

13 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          20,000.00         20,000.00               -    

รวม      7,815,812.00      8,632,167.98  -   816,355.98         110.44  

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลห้างฉัตร มีแผนการจัดจ้างจ านวน 7,815,812.00 
บาท ได้ด าเนินการจ้าง เป็นเงินท้ังหมด 8,632,167.98 บาท สูงกว่าแผน จ านวน 816,355.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 
110.44 มูลค่าการจัดจ้างสูงเรียงตามล าดับ ได้แก่ (1.) ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ 3,878,581.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 
112.63 (2) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2,141,585.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 231.90 (3) ค่าจ้างบุคคล  
1,648,584.50 คิดเป็นร้อยละ 83.29  (4) ค่าจ้างซ่อมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 218,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
43.60 (5) ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 190,093.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 158.41 (6) ค่าจ้าง
ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  167,161.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.58 (7) ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์   
อื่น ๆ  153,947.00บาท คิดเป็นร้อยละ 76.97 (8) ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา 153,499.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 
59.04 (9) ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 57,751.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 721.89 (10) ค่าจ้างประกันภัย
รถยนต์  22,965.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.91 (11) ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00บาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.00 (12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 (13) ค่าจ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ดังแผนภูมิ  

หมายเหตุ  : 1. ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.63  เน่ืองจาก สถานการณ์ Covid-19 มีการจ้างเหมาย้ายยูนิตท าฟัน กั้นห้องฟัน และอ่ืน ๆ 
2. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 131.90  เน่ืองจาก สถานการณ์ Covid-19 มีการจัดจ้างเหมาแลปตรวจพิเศษอ่ืน ๆ 
3. ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.41 เน่ืองจากมีการจ้างซ่อมรถยนต์ที่ครบอายุการตรวจสภาพ เปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์ 
4. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 121.89  เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศในแต่ละห้องมีอายุการใช้งานมานาน เสื่อมสภาพช ารุดตามอายุ

การใช้งาน 
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งบประมาณงบด าเนินการค่าจัดจ้างฯภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างเกินแผน เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ กลางปี เพื่อด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

 

 

45%

25%

19%

2%

2%
2% 2% 2% 1%

0%

ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ

ค้างตรวทางห้องปฏิบติัการ

ค่าจ้างบคุคล

ค่าจ้างซอ่มอาคารและส่ิงปลกูสร้าง

ค่าจ้างซอ่มแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่

ค่าจ้างซอ่มครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ค่าจ้างซอ่มแซมครุภัณฑ์อ่ืนๆ

ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา

ค่าจ้างซอ่มแซมครุภัณฑ์ส านกังาน

ค่าจ้างประกันภัยรถยนต์

ค่าจ้างซอ่มแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจ้างซอ่มแซมครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่

ค่าจ้างซอ่มแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ตารางท่ี 3 ร้อยละของจ านวนรายการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนคร้ัง จ านวนเงินงบประมาณ ร้อยละ 
1.วิธีเฉพาะเจาะจง 1113 17,685,033.71 95.07 
2.วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

1 917,950.00 4.93 
 

รวม 1114 18,602,983.71 100 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1,114 
ครั้ง จ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนครั้งมากที่สุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 1,113 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
95.07 รองลงมาคือวิธี ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ e-bidding 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  4.93 ดังแผนภูมิ 

 

ร้อยละของจ านวนรายการท่ีด านินการแล้วเสร็จในปี 2564 

 

 

 

95%

5%

วิธีเฉพาะเจาะ

วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-

bidding)
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ตารางที่ 4 แสดงแผนการจัดซ้ือด้วยงบประมาณ (งบลงทุน) (งบค่าเสือ่ม 70 %) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ล ำดับ รำยกำร งบประมำณท่ีตั้งไว ้ จัดซื้อจริง เงินเหลือจ่ำย ร้อยละของกำรจัดจ้ำง 

1 ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.สต. 112,400.00 112,400.00 0 100 

2 
ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.โดยทาสีอาคาร
และฝ้าเพดาน 56,400.00 56,.00400 0 100 

3 ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.สต. 45,300.00 45,.00300 0 100 

4 
ซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
พื้นที ไม่น้อยกว่า 265 ต.ร.ม. หนา0.1 ม. 93,300.00 93,300.00 0 100 

5 งานซ่อมแซมหลังอาคาร รพ.สต. 103,000.00 103,000.00 0 100 

6 

เครื องตรวจคลื นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
กระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าA4 120,000.00 120,000.00 0 100 

7 ชุดตรวจหู ตา 25,000.00 24,500.00 500 98 

8 กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ดิจิตอล 1,200,000.00 1,200,000.00 0 100 

9 
เครื องควบคุมการให้สารน่้าทางหลอด
เลือดด่าชนิด 1 สาย 95,946.30 95,946.30 0 100 

10 
เครื องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื นเสียง
ความถี สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 450,000.00 450,000.00 0 100 

รวม 2,301,346.30 2,300,846.30 500 99.98 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้รับเงินงบประมาณงบลงทุน (งบค่าเส่ือม) 
70% สปสช. จ านวน 10 รายการ เป็นงานก่อสร้าง เป็นเงิน 214,100.00 บาท ด าเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ จ านวน
เงิน 214,100.00 บาท งานซ่อมแซม เป็นเงิน 196,300.00 บาท ด าเนินการจ้ดจ้างแล้วเสร็จ 196,300.00 บาท
ครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นเงิน 1,890,946.30 บาท ด าเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ จ านวน 1 ,890,446.30 บาท มี
รายการ เหลือจ่าย จ านวน 500.00 บาท จะด าเนินการขอใช้เงินเหลือจ่ายส่ง สปสข.เพื่อด าเนินการจัดซื้อวัสดุใช้จ่าย
กับโรงพยาบาลห้างฉัตรต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

แสดงแผนการจัดซ้ือด้วยงบประมาณ (งบลงทุน) (งบค่าเสือ่ม 70 %) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
บทที่ 3 สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยัดงบประมาณ) 

3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยง 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลห้างฉัตร แบ่งออกเป็น 3 ศูนย์การส่ังซื้อ ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์มิใช่

ยา,วัสดุการแพทย์+วัสดุทันตกรรม+วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์, วัสดุท่ัวไป   ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดท าแผน
และด าเนินการตามแผน จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผูบ้ริโภค 
กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีการจัดท า
แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน 19,161,187.40 บาท  โดยแยกเป็นเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 2,301,346.30 
บาท สามารถวิเคราะห์ความเส่ียง ได้ว่าการใช้เงินไม่เกินแผนท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง เป็นแผนท่ีได้รับการปรับแผนระหว่างปี เพื่อ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว 

 

5%
2%

2%

4%

5%

5%

1%

52%

4%

20%

ปรับปรุงห้องฉกุเฉิน รพ.สต.

ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.โดยทาสีอาคารและฝ้าเพดาน

ปรับปรุงห้องฉกุเฉิน รพ.สต.

ซอ่มแซมลานคอนกรีตเสิรมเหล็กขนาดพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 265
ตร.ม. หนา0.1 ม.

งานซอ่มแซมหลงัอาคาร รพ.สต.

เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจพร้อมระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกวา่A4

ชดุตรวจห ูตา

กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ดิจิตอล

เคร่ืองควบคุมการให้สารน า้ทางหลอดเลือดด าชนิด 1 สาย

เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู ชนิดหิว้ถือ 
2 หวัตรวจ
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้างฉัตรวิเคราะห์จากความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 
 
 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
1.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
1.1 ด้านนโยบาย นโยบายถ่ายทอดลงไปไม่ถึง

ทุกหน่วยงาน 
มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

ก าหนดแนวทางเพื่อให้
บุคคลากรยึดถือในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 

1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย มีการเปล่ียนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติตามพรบ.พัสดุ 

ท าให้เกิดความเข้าใจท่ี
แตกต่างกัน 

อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ส าหรับ
ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ 

1.3 ด้านขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การก าหนด Flow 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี
แตกต่างกัน 
2. การจัดซื้อ/จ้างงบค่า
เส่ือม มีความล่าช้า 
3. ขาดการควบคุมก ากับ 

การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามระยะเวลา/ขั้นตอน
ท่ีถูกต้อง 

1.ทบทวน Flow/แนวทางการ
ด าเนินงาน รูปแบบ แนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ส าหรับ
ด าเนินการท่ีจัดเจน เป็น
แนวทางเดียวกัน 
2.ก ากับติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ 

1.4 ด้านเจ้าหน้าท่ี มีการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานใหม่ทดแทน
การย้าย 

1.ความรู้และทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่ 
2.ระยะเวลาการหาทด
ทดแทนล่าช้า 

1.จัดอบรมให้ความรู้
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/ส่งจนท.
เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะ 
2.เตรียมคนทดแทนก่อนการ
เกษียณ/ย้าย 

1.5ด้านการตรวจสอบ 
ภายใน 
 

1.ระบบควบคุมภายในมิติด้าน
พัสดุใช้ระบบประเมินตนเอง
ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน
ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน 
2.ขาดระบบการสุ่มตรวจสอบ
ภายในหน่วยงาน 

หน่วยงานไม่ทราบความ
เส่ียงท่ีแท้จริง 

1. ประชุมท าความเข้าใจ
ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
2. ให้มีระบบตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานด าเนินการ
โดยคณะท างานไขว้กลุ่มงานของ 
รพช.อย่างสม่ าเสมอ 
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2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
การก าหนดความต้องการ 
 
 
 

การก าหนดความต้องการ 
ในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย 

ได้พัสดุไม่ตรงตาม
คุณลักษณะท่ีต้องการใช้ 
ราคาไม่เหมาะสม และ
ไม่ทันต่อการใช้งานและ
การเปล่ียนแปลงต้อง
ปรับแผนใหม่  

1.ก าหนดนโยบายในการจัดหา
วัสดุและครุภัณฑ์ให้สอดคล้อง
พัฒนาระบบ service plan 
2.ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ
ของ รพช. และ คปสอ.ในการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน เพื่อให้แต่ละ
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดความต้องการใช้พัสดุ 

3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การวางแผนการจัดหาพัสดุ 1.จัดท าแผนจัดซื้อ/จ้างไม่

ครอบคลุมรายการกรณี
เร่งด่วน/โครงการของกลุ่มงาน 
2.ไม่ปรับแผนจัดซื้อจ้าง กลาง
ปี 

1. หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดท าแผนได้
ทันตามระยะเวลาท่ี
กระทรวงก าหนด 
2.จัดซื้อตามโครงการ
สูง/ซื้อนอกแผน 

1จัดระบบการตรวจสอบแผนใน
รูปคณะกรรมการ 
2.ก าหนดระยะเวลาการอนุมัติ
แผน 
3.มีระบบปรับแผนกลางปี และ
กรณีเร่วด่วน 

4. ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
4.1 หน่วยงานท่ีต้องการ
พัสดุ ไม่มีความรู้ในการ
ก าหนดTor (รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ/
เงื่อนไขในรายละเอียดของตัว
พัสดุหรือของผลส าเร็จของ
งานหรือของตัวผู้ท่ีจะเข้า
แข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน 

ท าให้เมื่อประกาศประกวด
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่
มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค
หรือมีการอุทธรณ์ผลการ
พิจารณา  

หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้ในแผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือตามระยะเวลา
ท่ีกระทรวงก าหนดท าให้
การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า 

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
จัดท าขอบเขตของงาน TOR
เกี่ยวกับวิธีการก าหนดความ
ต้องการพัสดุ 

4.2 การจัดซื้อจัดจ้างท่ี
เร่งด่วน กระช้ันชิด 

ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีจะเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย 
ใหม่ได้ 

อาจเกิดข้อทักท้วงท่ีมา
จากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

1.ก าหนดกรอบระยะเวลาการ
บริหารโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างแต่
ละประเภทให้ชัดเจน 
2.ก ากับ ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ 
สสจ.ทุกเดือน 
3. รายงานความก้าวหน้าของ 
เว็บไซต์  
4.ติดตามการบันทึกรายการจัดซื้อ
จัดจ้างท่ีเว็ปไซต์ สป.สช. ทุกวันท่ี 
5 ของเดือน และสรุปผลการ
ด าเนินงานรายงานผู้บริหารน าเข้า
ท่ีประชุม กกบ. 
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5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 
ปัญหาบุคลากรท่ีเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ความช านาญและทักษะท่ีดี
เกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ท าให้การตรวจรับพัสดุ 
ไม่เป็นไปตามสัญญา
หรือข้อก าหนด 

1.ให้ความรู้เฉพาะด้านและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง แก่
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 
1.ช่างผู้ควบคุมงาน ไม่
เพียงพอ มีแผนการขอ
สนับสนุนช่างผู้ควบคุมงาน
ท่ีมาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังให้
เป็นผู้ควบคุมงาน ท่ีมาจาก
หน่วยงานภายนอก ขาด
ความรู้ความเข้าใจในแบบรูป
รายการก่อสร้าง 

ท าให้การส่งมอบงานไม่
เป็นไปตามแบบรูป
รายการก่อสร้างจึงท าให้
มีการแก้ไข ให้ตรงตาม
แบบรูปรายการ ท าให้
ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างล่าช้าออกไป
และไม่เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง 

ควรท าความเข้าใจแบบรูป
รายการ ก่อนท าการก่อสร้าง 
ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานท่ีมาจาก
หน่วยงานภายนอก 

2.การรายงานผลการ
ควบคุมงาน 

เมื่อเกิดปัญหาไม่เป็นไปตาม
แบบผู้ควบคุมงานไม่แจ้งให้
กรรมการทราบ และไม่มีการ
ส่ังหยุดงาน 

อาจถูกผู้รับจ้างฟ้องร้อง
เมื่องานไม่เป็นไปตาม
สัญญาและท าให้การ
ตรวจรับไม่เป็นไปตาม
สัญญา 

ช่างควบคุมงานรายงานความ
ผิดปกติให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจรับงาน
ก่อสร้างและผู้บริหารทราบ 

7. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ 
   มีพัสดุเกิดการสูญหาย/ 
เสียหาย 

ไม่มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุท่ี
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล 
พัสดุ 

หน่วยงานต้องสูญเสีย
ด้านทุนการชดเชยความ
สูญหาย ความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นกับพัสดุท่ีจัดเก็บ 

จัดท าสถานท่ีเก็บพัสดุท่ีมี
ลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการ
ขออนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุก
ครั้งท่ีมีการขอใช้ห้องพัสดุ 

8. ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสดุ 
    มีพัสดุท่ีเส่ือมสภาพ 
   หมดความจ าเป็นในการ 
   ใช้งานเป็นจ านวนมาก 
 
 

พัสดุท่ีช ารุดเส่ือมสภาพไม่
ส่งคืนเพื่อน ามาจ าหน่ายอาจ
เกิดการสูญหายได้ เนื่องจาก
ไม่มีผู้ดูแลหรือมีการตรวจสอบ
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 

1.พอไปตรวจพบท าให้มี
พัสดุคงเหลือท่ีหมด
ความจ าเป็นจ านวนมาก 
2.ครุภัณฑ์รอจ าหน่าย
ไม่จัดเก็บในสถานท่ีไม่
ปลอดภัย 
 
 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
2. ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. เก็บรักษาครุภัณฑ์รอการ
จ าหน่ายในสถานท่ีปลอดภัย 
4. มอบให้ สสจ.ล าปาง ท่ีมี
ความพร้อมขายทอดตลาด ใน
รายการท่ีไม่ยุ่งยาก  
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ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  

การก าหนดระดับของความเส่ียงแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง 
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเส่ียง ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก 
 1. ความเส่ียงระดับต่ ามาก  คะแนน  1-4 
 2.ความเส่ียงระดับต่ า  คะแนน  5-8 
 3.ความเส่ียงระดับปานกลาง  คะแนน   9 - 14 

4.ความเส่ียงระดับสูง  คะแนน  15 - 20 
5.ความเส่ียงระดับสูงมาก  คะแนน  21 - 25 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อการด าเนินงาน) (กระบวนการ) 
 
ระดับ   ผลกระทบ    ค าอธิบาย 
 
5   สูงมาก   มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรนุแรงมาก 

เช่น หยุดด าเนินการมากกว่า 1 เดือน 
4   สูง   มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรนุแรง เช่น หยุดด าเนินการ 

1 เดือน 
3   ปานกลาง  มีการชะงักงนัอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนินงาน 
2   น้อย   มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 

1   น้อยมาก  ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 

 

12 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงพยาบาลห้างฉัตร 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม
ท่ัวไปในการจัดการงาน
พัสดุ 

- เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านพัสดุมีความถูกต้อง 
โปร่งใส ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ 

1.1 ด้านนโยบาย 
 
 
 
 
1.2 ด้านระเบียบ 
กฎหมาย 
 
1.3 ด้านขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 
 
1.4 ด้านเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
1.5 ด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

- ให้มีการก าหนดนโยบาย 
เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 
 
 
- มีการเปล่ียนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง 
- ผู้บริหารท่ีควบคุมก ากับดูแล
ไม่มีการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหน้าท่ี 
- มีการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือสับเปล่ียน
เจ้าหน้าท่ี 
- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในโดยตรง 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

4 
 
 
 

3 

2 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

5 
 
 
 

3 

4 
 
 
 
 

15 
 
 

6 
 
 

20 
 
 
 

9 

ต่ ามาก 
 
 
 
 

สูง 
 
 

ต่ า 
 
 

สูงมาก 
 
 
 

ปานกลาง 

6 
 
 
 
 

2 
 
 

5 
 
 

1 
 
 
 

4 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงพยาบาลห้างฉัตร 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

2. ด้านการจัดหาพัสดุ  2.1 การก าหนดความ
ต้องการ 
 

- ไม่มีแนวทางก าหนดความ
ต้องการใช้พัสดุและไม่ระบุ
ความต้องการท่ีชัดเจน 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

12 
 

ปานกลาง 
 

3 

3. ด้านการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.1 การวางแผนการ
จัดหาพัสดุ 

- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและ
การอนุมัติแผนล่าช้า 

3 3 9 ปานกลาง 6 

4. ด้านการด าเนินการ
จัดหาพัสดุ 

 4.1 หน่วยงานท่ี
ต้องการพัสดุไม่มีความรู้
ในการก าหนด TOR 
 
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างท่ี
เร่งด่วนกระช้ันชิด 

- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอ
ราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทาง
เทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผล 
การพิจารณา 
- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

4 
 
 
 

3 

3 
 
 
 

3 

12 
 
 
 

9 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 

3 
 
 
 

4 

5. ด้านการตรวจรับ
พัสดุ 

 5.1 การตรวจรับพัสดุ
ไม่เป็นไปตามสัญญา
หรือข้อก าหนด 

-บุคลากรท่ีเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ความช านาญทักษะท่ีดี
ในการตรวจรับพัสดุ 

3 3 9 ปานกลาง 4 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงพยาบาลห้างฉัตร 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

6. ด้านการควบคุมงาน  6.1 ช่างควบคุมงาน
ท่ีมาจากภายนอกขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
แบบรูปรายการก่อสร้าง 

- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการท าให้มีการ
แก้ไขแบบรูปรายการ และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า
ไม่เป็นไปตามก าหนดสัญญา
จ้าง 

2 3 6 ต่ า 5 

7. ด้านการควบคุมพัสดุ  7.1 พัสดุมีการสูญหาย/
เสียหาย 

- ไม่มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุท่ี
ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม
ก ากับดูแล 

2 3 6 ต่ า 5 

8. ด้านการจ าหน่าย 
พัสดุ 

 8.1 มีพัสดุท่ี
เส่ือมสภาพหมดความ
จ าเป็นในการท างาน
จ านวนมาก 

- เจ้าหน้าท่ี , ผู้ใช้งาน  
ขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อ
พัสดุช ารุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุ
เพื่อท าการจ าหน่าย 

3 3 9 ปานกลาง 4 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซ่ึงจะมีความเสี่ยงสูงต่ าต้ังแต่คะแนน 15 คะแนน 
จ านวน 2 ด้าน 

 จากการวิเคราะห์ระดับความเส่ียงจะเห็นว่า โรงพยาบาลห้างฉัตรมีความเส่ียงสูงดังนี้ 
1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/พกส./ลูกจ้างเหมา/ลูกจ้างเงินบ ารุง) 

เนื่องจากลาออกเพื่อไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปล่ียนงาน จึงท าให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าหน้าท่ี
ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าท่ีใหม่อีก ท าให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น 

   แนวทางแก้ไข – ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร , จัดสวัสดิการท่ีดีและ
เหมาะสม 

2. ด้านระเบียบ กฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปล่ียนแปลงค าส่ังมอบหมาย
อ านาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารท าให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงและมีความ
เส่ียงท่ีจะท าให้เกิดข้อผิดพลาด 

 แนวทางแก้ไข – ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความเปล่ียนแปลง
ในทุกด้านให้ทันเวลา 
 ส าหรับประเด็นความเช่ือเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ า) สามารถท่ีจะ
แก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลห้างฉัตรได้จัดระบบบริหารความเส่ียงโดยการก าหนด
มาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเส่ียงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 
 1) ประกาศโรงพยาบาลห้างฉัตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลห้างฉัตร 
 2) ประกาศโรงพยาบาลห้างฉัตรเรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลห้างฉัตร 
 3) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้างฉัตร 
 4)ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5)แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6) ประกาศโรงพยาบาลห้างฉัตร ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการด าเนินการเพื่อ
ส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 7) ก าหนดวางกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  
  ท้ังนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้างฉัตร มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความ
โปร่งใส สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง   มีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด 
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การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลห้างฉัตร แบ่งออกเป็น 5 ศูนย์การสั่งซื้อ ได้แก่ ยา,เวชภัณฑ์มใิช่
ยา, วัสดุการแพทย์+วัสดุทันตกรรม+วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์, วัสดุทั่วไป  ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดท า
แผนและด าเนินการตามแผน จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการ
พยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

มีการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน 19,161,187.40 บาท  โดยแยกเป็นเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 

2,301,346.30 บาท ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1.เงินงบลงทุน (งบค่าเส่ือม) ได้รับจัดสรร จ านวน 2,233,848.02  บาท  ได้รับเงินงบประมาณงบลงทุน 
(งบค่าเส่ือม) 70% สปสช. จ านวน 10 รายการ เป็นงานก่อสร้าง เป็นเงิน 214,100.00 บาท ด าเนินการจัดจ้าง
แล้วเสร็จ จ านวนเงิน 214,100.00 บาท งานซ่อมแซม เป็นเงิน 196,300.00 บาท ด าเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ 
196,300.00 บาทครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นเงิน 1,890,946.30 บาท ด าเนินการจัดจ้างแล้วเสรจ็ จ านวน 
1,890,446.30 บาท มีรายการ เหลือจ่าย 500.00 บาท 2. ประเภทวัสดุ ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
และมีการด าเนินการ ดังนี้ 

 2.1 ประเภทวัสดุทั ่วไป ได้ร ับเง ินจัดสรร  1,838,400.00 บาท ด าเน ินการแล้วเสร็จ               
ในปีงบประมาณ 2564 จ านวนเงิน 1,736,120.90 บาท  คิดเป็นร้อยละ 94.44  ประหยัดงบประมาณได ้
102,279.10 บาท  คิดเป็นร้อยละ 5.56 และ ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ ได้รับเงินจัดสรร  ได้รับเงินไดร้ับเงิน
จัดสรร 700,000.00 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2564 จ านวนเงิน 520,816.00 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 74.40  ประหยัดงบประมาณได้ 179,184.00  คิดเป็นร้อยละ 25.60 

 2.2 ประเภทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ได้ร ับเง ินจัดสรร ยา  10,839,031.49 บาท บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 จ านวนเงิน 10,839,031.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  วัสดุเภสัช
กรรม ได้ร ับจัดสรร 200,233.55.00 บาท ด าเน ินการแล้วเสร ็จในปีงบประมาณ 2564 จ านวนเงิน 
200,233.55 คิดเป็นร้อยละ 100 

2.3 ประเภทวัสดุการแพทย์+วัสดุทันตกรรม+วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้รับเงินได้รับเงิน
จัดสรร  6,385,801.46 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 จ านวนเงิน 6,630,164.03 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 103.83  จัดซื้อเกินงบประมาณ จ านวน 244,362.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.83 
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 จากการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ทั้ง 5 ประเภท เป็นดังนี้ 
 -  วัสดุท่ัวไป หน่วยงานพัสดุ ด าเนินการได้ตามแผนร้อยละ 114.67 
 -  ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา สามารถด าเนินการได้ตามแผนร้อยละ 100 

-  วัสดุการแพทย์ สามารถด าเนินการได้ตามแผนร้อยละ 99.90 
-  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชันสูตร) สามารถด าเนินการได้ตามแผนร้อยละ 108.80 
- วัสดุทันตกรรม สามารถด าเนินการได้ตามแผนร้อยละ 98.50 

 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 ประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
โรงพยาบาลห้างฉัตร มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ และ ปัญหาท่ีเกิดจากภายในหน่วยงาน และ 
ภายนอกหน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ 

4.1 การปฏิบัติตามระเบียบใหม่ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีกระบวนการด าเนินงานตามระเบียบหลาย
ขั้นตอน ซึ่งมี่ความต่อเนื่องเป็นวงจร ท าให้ประสบปัญหาในทางปฏิบัติ  เช่น เกิดความล่าช้าในการด าเนินการและ
จัดท าเอกสารตามขั้นตอนต่างๆ  มีการใช้กระดาษเพิ่มขึ้นในการจัดซื้อประมาณครั้งละ 10 แผ่น ท าให้ส้ินเปลือง
งบประมาณเพิ่มขึ้น 

4.2 แบบแปลน แบบรายการ และการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะล่าช้า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

4.3 มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเปล่ียนแปลงรายการเพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และวงเงินท่ีได้รับ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที 

4.4 ไม่มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับรายละเอียด แบบแปลน ราคากลางและการก าหนด
ขอบเขตของงาน ท าให้ต้องขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน 

4.5 การสืบราคาจากผู้ขาย หรือผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและ
คิดราคา 

4.6 ปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจในระเบียบใหม่ของหน่วยจัดซื้ออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
แต่ละประเภท  เช่น ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น  

4.7 เจ้าของโครงการ ส่งโครงการใกล้ระยะเวลาส้ินสุดการใช้งบประมาณ ท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า ส่งผลต่อความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดความผิดพลาด 
 

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลห้างฉัตรได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามประเภท 5 

ประเภท มีผลการด าเนินงานในภาพรวม 5 ประเภท เป็นไปตามแผนงบจัดสรรเกินงบประมาณ ปี 2564 อยู่ท่ีร้อย
ละ 101.10 และจัดจ้างเกินแผนอยู่ร้อยละ 110.44 

 
 



 
 

19 
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ทุกหน่วยงานมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งเงินในการประชุม
กรรมการบริหารหน่วยงานทุกเดือน 

2. ควรมีการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์การแพทย์ท่ีจะเสนอขอตามแผนเงินบ ารุงไม่ให้ซ้ าซ้อนกับ
รายการครุภัณฑ์การแพทย์ท่ีขอไปกับงบค่าเส่ือม เพื่อแผนการจัดซื้อจากเงินงบประมาณด้วยเงินบ ารุงใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงและเป็นรายการท่ีมีความต้องการใช้งานจริงซึ่งไม่สามารถจัดซื้อด้วยงบค่าเส่ือม 

3. เจ้าหน้าท่ีพัสดุควรมีการศึกษา ทบทวนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง 

4. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรม ประชุม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี 
5. ควรให้จัดให้มีกระบวนการควบคุมก ากับแผนท่ีดี ควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน 

ประหยัด และมีประสิทธิผลสูงสุด จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม ลดอัตราการส ารองคลัง 
6. พัฒนาระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีสามารถ

เปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนองาน เสนอราคา 
7. แจ้งผู้จัดท าโครงการ ด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเพื่อ

ไม่ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงส้ินปีงบประมาณ สามารถด าเนินการจัดหาพัสดุได้อย่างคล่องตัวและถูกต้องตาม
ระเบียบ 
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