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บทที่ 1
บทนํา
งานพัสดุ กลุมงานบริหารงานทั่วไป ไดHจัดทํารายงานการวิเคราะห<ผลการจัดซื้อจัดจHาง
ประจําปNงบประมาณ 2562 จากขHอมูลจัดซื้อจัดจHาง งบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดําเนินการโดยสวน
งานพัสดุ งานเภสัชกรรรมและคุHมครองผูHบริโภค งานชันสูตร งานทันตกรรม และงานเครื่องมือแพทย<
โรงพยาบาลแมลาน เพื่อใหHเปZนไปตามเกณฑ<มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กําหนดใหH
สวนราชการมีการวิเคราะห<การจัดซื้อจัดจHาง ที่มีการดําเนินการในปNงบประมาณที่ผานมา ทั้งนี้เพื่อเปZน
การวิเคราะห<ความเสี่ยง ปRญหาอุปสรรคตางๆในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
และเปZนขHอมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจHางในปNงบประมาณตอไป ทั้งนี้สามารถป^องกัน
ปราบปรามการเกิดปRญหาการทุจริตคอรัปชั่น ในสวนการจัดซื้อจัดจHางของโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง
รายงานการวิเคราะห<การจัดซื้อจัดจHางฉบับนี้ประกอบดHวยผลการดําเนินงานการจัดซื้อ
จัด จHา งดH วยวิธี ตางๆ การจัด ซื้อ จัด จHา งตามหมวดเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ มีก าร
วิ เ คราะห< เ ชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ สรุ ป ปR ญ หาอุ ป สรรค ขH อ จํ า กั ด ในการจั ด ซื้ อ จั ด จH า งและ
ขHอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เพื่อใหHหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวขHองใน
โรงพยาบาลแมลาน นําไปใชHประโยชน<ในการดําเนินงานตอไป
วัตถุประสงค
1.เพื่ อ ใหH ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จH า งภาครั ฐ ของโรงพยาบาลแมลาน เปZ น ไปตามระเบี ย บ
หลักเกณฑ<วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขHอง
2.เพื่ อ ใหH เ ปZ น ไปตามการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
3.เพื่อวิเคราะห<ผลการจัดซื้อจัดจHางในปNงบประมาณ 2563 และปรับปรุงกระบวนงาน
ใหHมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดH เปZนมาตรฐานเดียวกัน

2

บทที่ 2
การวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ผลการดําเนินการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
หน<วยงาน: โรงพยาบาลแม<ลาน
1.ภาพรวมการจัดซื้อจัดจHางพัสดุประจําปNงบประมาณ 2563
การจัดซื้อจัดจHางพัสดุ ในโรงพยาบาลแมลาน แบงเปZน 2 หมวดหลัก คือ พัสดุทั่วไปหนวย
พัส ดุเ ปZน ผูHจั ดซื้ อ พัส ดุก ารแพทย< จัด ซื้อ โดย 4 หนวยงาน คื อ กลุ มงานเภสั ชกรรมและคุHม ครอง
ผูH บ ริ โ ภค กลุ มงานทั น ตกรรม กลุ มงานเทคนิ ค การแพทย< และกลุ มการพยาบาล โดยมี ผ ลการ
ดําเนินงานในปNงบประมาณ 2563 ดังนี้
ในปNงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงพยาบาลแมลาน มีแผนการจัดซื้อจัดจHางจํานวน 626
โครงการ เปZนเงินจํานวนทั้งสิ้น 16,047,710.13 บาท (สิบหกลHานสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดรHอยสิบบาทสิบ
สามบาทถHวน) และโรงพยาบาลแมลาน ไดHดําเนินการจัดซื้อจัดจHางตามโครงการเสร็จเรียบรHอยแลHว
จึงขอรายงาน แผนการจัดซื้อจัดจHางประจําปNงบ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท
ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ
เวชภัณฑ<ที่มิใชยาและวัสดุทางการแพทย<
วัสดุเภสัชกรรม
เวชภัณฑ<ที่มิใชยา
วัสดุทันตกรรม
วัสดุวิทยาศาสตร<ทางการแพทย<
วัสดุสํานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุไฟฟ^าและวิทยุ
วัสดุกอสรHาง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

งบประมาณในการ
จัดซื้อ(บาท)
3,778,302.79
227,093.02
982,763.27
142,150.00
1,577,173.68
168,354.00
2,378,549.00
377,926.00
299,322.20
25,392.10
169,445.60
24,680.00

รHอยละ
23.00
1.00
6.00
0.80
9.80
1.00
14.00
2.00
1.80
0.15
1.05
0.15

วัสดุคอมพิวเตอร<
366,240.00
6.00
วัสดุงานบHานงานครัว
1,271,748.00
7.00
วัสดุอื่นๆ
32,160.00
0.20
วัสดุเครื่องแตงกาย
100,000.00
0.60
คาเชาเครื่องอานและแปลงสัญญาภาพ เอกซเรย<
300,000.00
1.80
คาครุภัณฑ< สิ่งกอสรHางฯ
2,730,739.00
17.00
จัดจHางเหมาอื่นๆ
1,095,671.47
6.80
รวม
16,047,710.13
100
ในงบประมาณ 2563 พัสดุที่มีการดําเนินการจัดจัดสูงสุดคือยาในบัญชียาหลักแหงชาติ(รHอย
ละ 23.00) รองลงคือครุภัณฑ< สิ่งกอสรHางฯ(รHอยละ 17.00) ซึ่งเปZนหมวดพัสดุที่ใชHในการบริการ
ผูHปeวยโดยตรง
การจัดซื้อ จัดจHาง ถือเปZนกระบวนการสําคัญในการบริหารพัสดุ จึงมี กฎ ระเบียบ ขHอบังคับ
กฎหมาย มติตางๆ ที่เกี่ยวขHองใหHถือปฏิบัติจํานวนมาก โดยมีวัตถุประสงค<เพื่อใหHการจัดซื้อจัดจHาง มี
ความโปรงใส ตรวจสอบไดH ประหยัด คุHมคา ไดHพัสดุตรงตามความตHองการของผูHใชH เกิดประโยชน<
สูงสุดแกทางราชการ เปZนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจHาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตร 11
งานพัสดุ กลุมงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแมลาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปRตตานี
จึงไดHจัดทํารายงานผลการวิเคราะห<ผลการจัดซื้อจัดจHาง ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อ
เปZนการสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อ จัดจHางทั้งหมดที่ดําเนินการ ในปNงบประมาณ พ.ศ.2563 วามี
มากนH อ ยเพี ย งใด ทบทวนกระบวนการ ขั้ น ตอนในการจั ด ซื้ อ จั ด จH า ง วาเปZ น ไปตามกฎ ระเบี ย บ
ขHอบังคับ กฎหมายมติตางๆที่เกี่ยวขHองหรือไม ผลจากการประหยัดงบประมาณไดHมากนHอยเพียงใด
พรHอมทั้งปRญหาอุปสรรคหรือขHอจํากัดในการดําเนินงาน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงใหHเกิด
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ อยางไร
ในปNงบประมาณ 2563 งานพัสดุ กลุมงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแมลาน สํานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ปR ต ตานี ไดH จั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห< ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จH า ง เพื่ อ เปZ น ขH อ มู ล
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจัดหาพัสดุของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กําหนดใหHสวนราชการไดHนําผลการวิเคราะห<
ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแมลาน ไดHดําเนินการจัดซื้อจัดจHางตาม
โครงการดังกลาวเสร็จสิ้นเรียบรHอยแลHว จึงขอรายงาน การวิเคราะห<ผลการจัดซื้อจัดจHางประจําปN
งบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
รHอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง ประจําปNงบประมาณ
2563 จากตารางดังกลาวขHางตHน โรงพยาบาลแมลาน ตารางที่ 1 ในปNงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลแมลาน ไดHดําเนินการจัดซื้อจัดจHาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีโครงการ 626 โครงการ
1.1 ตารางแสดงรHอยละของจํานวนโครงการ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง ปNงบประมาณ 2562
ประเภทการจัดซื้อจัดจHาง
จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลHว
รHอยละ
เสร็จในปNงบประมาณ 2562
(โครงการ)
1.วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส<(E-market)
0
0
2.วิธีคัดเลือก
0
0
3.วิธีประกวดราคา อิเลคทรอนิกส<(E0
0
bidding)
4.วิธีเฉพาะเจาะจง
626
100
5.วิธีสอบราคา
0
0
รวม
626
100
2.งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
รHอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจHาง ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2562
โรงพยาบาลแมลาน ไดHดําเนินการจัดซื้อจัดจHาง รวมทั้งสิ้น 16,047,710.13 บาท (สิบหกลHานสี่
หมื่นเจ็ดพันเจ็ดรHอยสิบบาทสิบสามบาทถHวน) จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHางโครงการที่จํานวนสูงสุด
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเปZนรHอยละ 100
2.1 ตารางรHอยละจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง ประจําปNงบประมาณ
2563
ประเภทการจัดซื้อจัดจHาง
จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลHว รHอยละ
เสร็จในปNงบประมาณ 2563
(โครงการ)
1.วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส<(E-market)
0
0
2.วิธีคัดเลือก
0
0
3.วิธีประกวดราคา อิเลคทรอนิกส<(E0
0
bidding)
4.วิธีเฉพาะเจาะจง
16,047,710.13
100
5.วิธีสอบราคา
0
0
รวม
16,047,710.13
100
สรุปตารางที่ 1.1 และ 2.1 จะไดHรHอยละจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง
สอดคลHองกับรHอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง เนื่องจากงบประมาณใน

การจัดซื้อจัดจHางจะเปZนสิ่งกําหนดวิธีการ จัดหาพัสดุ ดังนั้นการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแมลาน จึง
เปZนไปตามระเบียบหลักเกณฑ< วิธีการและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขHอง
3.เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางระหว<างปงบประมาณ
2562-2563
3.1 เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง
ประเภทการจัดซื้อจัด จํานวนโครงการที่
จํานวนโครงการที่
จํานวนผลตาง
จHาง
ดําเนินการแลHวเสร็จใน
ดําเนินการแลHวเสร็จใน
ปNงบประมาณ 2562
ปNงบประมาณ 2563
1.วิธีตลาด
0
0
0
อิเล็กทรอนิกส<(Emarket)
2.วิธีคัดเลือก
0
0
0
3.วิธีประกวดราคา
0
0
0
อิเลคทรอนิกส<(Ebidding)
13,191,213.96
4.วิธีเฉพาะเจาะจง
16,047,710.13
2856,496.17
5.วิธีสอบราคา
0
0
0
13,191,213.96
รวม
16,047,710.13 16,047,710.13
จากตารางที่ 3.1 การใชH จ ายงบประมาณจํ า แนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จH า ง ประจํ า ปN
งบประมาณ 2562 เปรียบเทียบกับปNงบประมาณ 2562 พบวาในปNงบประมาณ 2563 มีการใชH
จายเพิ่มขึ้น จากการที่กระทรวงไดHปรับเปลี่ยนยา amoxicillin +clavulanic acid 228.5mg/5 ml
จากยาในบัญชีเปZนยานอกบัญชีและเปoดตึกอาคารผูHปeวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้เปZนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ<วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขHอง
บทที่ 3
บทวิเคราะห
โรงพยาบาลแมลาน ไดHทําการวิเคราะห<ผลการจัดซื้อจัดจHางประจําปNงบประมาณ 2563
ที่ไดHดําเนินการจัดซื้อจัดจHางเปZนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ< วิธีการปฏิบัติและมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวขHองมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดHเปZนมาตรฐานเดียวกันและมีการแขงขันที่เปZนธรรม ลดปRญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจHางสนับสนุนการเรงรัดเบิกจายเงินงบประมาณตลอดจนใหH
เปZนไปตามเกณฑ<การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย
วิเคราะห<ผลการจัดซื้อจัดจHาง ใน 2 ลักษณะ คือรHอยละของจํานวน โครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจHาง ประจําปNงบประมาณ 2563 และรHอยละของงบประมาณจําแนก ตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง
ประจําปNงบประมาณ 2563 จากแหลงเงินงบประมาณและงบเงินบํารุง ไดHแกงบลงทุนคาครุภัณฑ<
และสิ่งกอสรHางตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปNงบประมาณ 2563

1.งบประมาณภาพรวมที่ใชHการจัดซื้อจัดจHางในแตละโครงการ จํานวน 626 โครงการ
เปZนเงินจํานวนทั้งสิ้น 16,047,710.13 บาท (สิบหกลHานสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดรHอยสิบบาทสิบสามบาท
ถHวน) พบวางบประมาณที่ใชHในการจัดซื้อจัดจHางสูงสุด ดHวยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.การดําเนินงานดังกลาวประสบความสําเร็จ สามารถดําเนินการภายใตHหลักการความ
คุHมคาความโปรงใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแขงขันที่เปZนธรรม นอกจากนี้ยังสามรถ
เรงรัดดําเนินการจัดซื้อจัดจHาง สอดคลHองกับมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ของสํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สรุปไดHวา ในปNงบประมาณ 2563 ผลการจัดซื้อจัดจHางของโรงพยาบาลแมลานโดยรวม
นั้น เปZนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจHางประจําปNงบประมาณ 2563 ที่กําหนดไวH และมีการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจHาง มีความคุHมคา ประหยัดงบประมาณ และถูกตHองตามระเบียบ หลักเกณฑ<ปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขHอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดH ลดปRญหาการทุจริตคอรัปชั่นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจHางมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชน สามารถเขHาตรวจสอบไดH
บทที่ 4
สรุปและการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 2563
รายงานการวิเคราะห
สรุป และแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานดHานการจัดซื้อจัดจHาง ของโรงพยาบาล
แมลาน ประจําปNงบประมาณ 2563 ดังนี้
1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจHาง
2.การวิเคราะห<ความเสี่ยง
3.ปRญหาและอุปสรรค
4.การวิเคราะห<ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
5.แนวทางแกHไขเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดHานการจัดซื้อจัดจHางในปNงบประมาณ
2563
1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลแมลาน ดําเนินการจัดซื้อจัดจHางดHวยความโปรงใส การใหHและการเปoดเผย
ขHอมูลที่เปZนมาตรการสําคัญที่สงเสริมกระบวนการป^องกันการทุจริตที่เกิดขึ้น ในกระบวนการการ
จัดซื้อจัดจHาง ของหนวยงานภาครัฐ โรงพยาบาลแมลาน จึงจัดใหHมีการเปoดเผยแพรขHอมูลเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจHางทุกรายการและทุกขั้นตอน เพื่อใหHกระบวนการการจัดซื้อจัดจHางของหนวยงานภาครัฐ
และการดําเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแมลาน ดําเนินการจัดหา พัสดุเปZนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดHวยการจัดซื้อจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การพัฒนากระบวนการงานดานการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลแมลาน พัฒนากระบวนงานดHานการจัดซื้อจัดจHาง ปNงบประมาณ 2563
สรุปไดHดังนี้
1.ใหH มี ก ารเปo ด เผยขH อ มู ล การจั ด ซื้ อ จH ด จH า ง เปZ น ไปตามกรอบการประเมิ น โดยทุ ก
รายการในการจัดซื้อจัดจHางจะตHองเปoดเผยขHอมูล ตามระเบียบ

2.โรงพยาบาลแมลาน ปฏิบัติตามประกาศสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางใน
การตรวจสอบผูHปฏิบัติงาน งานพัสดุ เพื่อป^องกันผลประโยชน<ทับซHอนอยางเครงครัด โดยทําแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งแนบทHายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจHางทุกประเภทในขั้นตอนการรายงาน
ขอซื้อขอจHาง
3.มีการดําเนินการตามมาตรการป^องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแกHไขการ
กระทําผิดวินัยของบุคลากรในหนวยงาน
2.การวิเคราะหความเสี่ยง
จากการดําเนินการจัดซื้อจัดจHาง ประจําปNงบประมาณ 2563 ไดHวิเคราะห<ความเสี่ยงใน
การ ดําเนินงานประกอบดHวย ความเสี่ยงที่มีอยู ปRจจัยที่กอใหHเกิดความเสี่ยง,ผลกระทบตอหนวยงาน
มาตรการ/กิจกรรม ควบคุม ดังนี้
ขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสีย่ ง
ความเสี่ยงที่มีอยู ปRจจัยที่กอใหHเกิดความ ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรม
เสี่ยง
ควบคุม
1.1 ดHานนโยบาย ไมมีการกําหนดนโยบาย บุคลากรไมมีแนวทางใน กําหนดแนวทางเพื่อใหH
เพื่อใหHยึดถือและปฏิบัติที่ การปฏิบัติงานใหHบรรลุ
บุคคลากรยึดถือ
ชัดเจน
วัตถุประสงค<
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน

1.2 ดHานระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลง
ทําใหHเกิดความสับสนใน
กฏหมาย
ระเบียบวิธี ปฏิบัติและมี การปฎิบัติงาน
หนังสือเวียนเพิ่มเติม
บอยครั้ง

ตHองใหHผูHปฏิบัติงานพัสดุ
เขHารับการฝrกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรูHอยาง
ตอเนื่อง

1.3 ดHานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

กําหนดรูปแบบ แนวทาง
ขั้นตอน และหลักเกณฑ<
สําหรับดําเนินการที่
ชัดเจนใหHเจHาหนHาที่
ปฏิบัติงานใหHเกิดความ
รวดเร็ว ถูกตHองและเปZน
ธรรม

ผูHบริหารที่ควบคุมกํากับ ทําใหHเกิดปRญหาการ
ดูแลไมมีการกําหนด
ปฏิบัติงานพัสดุลาชHา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.4 ดHาน
เจHาหนHาที่

เจHาหนHาที่ไมเพียงพอกับ ทําใหHผูHปฏิบัติงานพัสดุยัง
ภาระงานที่เพิ่มขึ้นในแต ไมมีความรูH ความเขHาใจ
ละปN
ระเบียบกฏหมายที่
เกี่ยวขHองกับงานพัสดุที่
ถูกตHอง
1.5 ดHานการ
หนวยงานไมมีเจHาหนHาที่ เจHาหนHาที่พัสดุ เปZน
ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในโดยตรง ผูHจัดทําและตรวจสอบ
และไมมีกลุมงาน/งาน ภายในทําใหHการ
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบไมสามารถ
ตรวจสอบไดHทุกขั้นตอน
และทั่วถึง เปZนผลการ
ประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมสภาพแวดลHอม
การบริหารจัดการพัสดุไม
ถูกตHอง
2.ปCญหาดานการจัดหาพัสดุ
ความเสี่ยงที่มีอยู ปRจจัยที่กอใหHเกิดความ ผลกระทบตอหนวยงาน
เสี่ยง
การกําหนดความ ในการกําหนดความ
เปZนเหตุใหHไดHพัสดุไมตรง
ตHองการ
ตHองการในการจัดทําแผน กับตามคุณลักษณะที่
เสนอของงบประมาณ
ตHองการใชH ราคาไม
หนวยงานที่ไมขอมี
เหมาะสม และไมทันตอ
แนวทางกําหนดความ
การใชHงาน
ตHองการใชHพัสดุ ไมระบุ
ความตHองการใชHพัสดุที่
ชัดเจน
3.ปCญหาดานการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
การวางแผนการ ความลาชHาในการเสนอ ทําใหHหนวยงานไมสามารถ
จัดหาพัสดุ
แผนและลงนามอนุมัติ ดําเนินการ จัดทําแผนไดH
แผนการจัดซื้อจัดจHาง
ทันตาม ระยะเวลาที่
กระทรวงกําหนด

ควรจัดหาบุคลากรกร
ดHานการปฏิบัติงานพัสดุ
เพิ่มและสงอบรม ใหH
ความรูH
ควรจะจัดตั้งกลุมงาน/
งานที่รับผิดชอบการ
ตรวจสอบภายในโดยตรง
จะไดHชวยตรวจสอบ อีก
ครั้ง

มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม
ควรกําหนดนโยบายใน
การกําหนด กฎ ระเบียบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเพื่อใหH แตละ
หนวยงานใชHเปZนแนวทาง
ในการกําหนดความ
ตHองการพัสดุ

กําหนดระยะเวลา จะ
ชวยในดHานการบริหาร
จัดการ การทํา
แผนปฏิบัติการไดHดียิ่งขึ้น

4.ปCญหาดานการดําเนินการจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจHางที่ ทําใหHเกิดความเสี่ยงที่จะ
เรงดวน กระชั้นชิด เกิดขHอผิดพลาดในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจHาง
ตามกฎหมายใหมไดH

อาจเกิดขHอทักทHวงที่มา
จากหนวยงานภายนอก
เชน สตง.หรือการ
ตรวจสอบภายใน
กระทรวง

5.ปCญหาดานการตรวจรับพัสดุ
ปRญหาบุคคลากรที่ บุคลากรที่ไดHรับการ
ทําใหHการตรวจรับพัสดุ ไม
เปZนคณะกรรมการ แตงตั้งเปZน
เปZนไปตามสัญญา หรือ
คณะกรรมการตรวจรับ ขHอกําหนด
พัสดุ ขาดความรูHความ
เขHาใจความชํานายและ
ทักษะที่ดีเกี่ยวกับการ
ตรวจรับการจัดซื้อจัดจHาง

6.ปCญหาดานควบคุมงาน
ความเสี่ยงที่มีอยู ปRจจัยที่กอใหHเกิดความเสี่ยง ผลกระทบตอ
หนวยงาน

ปRญหาชางผูH
ควบคุมงานที่มา

บุคลากรที่ไดHรับการแตงตั้ง
ใหHเปZนผูHควบคุมงาน ที่มา

เนื่องจากการจัดซื้อจัด
จHางตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวา ดHวย
การจัดซื้อจัดจHางภาครัฐ
พ.ศ.2560 มีระเบียบ
กําหนด วิธีการปฏิบัติ
และระยะเวลา ควรใหH
ความรูHแกเจHาหนHาที่ใน
หนวยงาน จะไดHมีการวาง
แผนการทํางาน

ควรมีการฝrกอบรมใหH
ความรูHเฉพาะดHานและ
ระเบียบที่เกี่ยวขHอง แกH
เจHาหนHาที่หรือผูHที่เปZน
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ

มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม

ทําใหHการสงมอบงานไม ควรทําความเขHาใจแบบ
เปZนไปตามรูปแบบ
รูปรายการ กอนทําการ

จากหนวยงานดHาน จากหนวยงานภายนอก ขาด รายการกอสรHาง จึงทํา กอสรHางใหHแกชางผูH
นอก
ความรูH ความเขHาใจในแบบ ใหHมีการแกHไข ใหHตรง ควบคุมงานที่มาจาก
รูป รายการกอสรHาง
ตามรูปแบบรายการ
หนวยงานภายนอก
ทําใหHระยะเวลาในการ
กHอสรHางลาชHาออกไป
และไมเปZนไปตาม
กําหนด ระยะเวลาใน
สัญญาจHาง

7.ปCญหาดานควบคุมพัสดุ
พัสดุเกิดความ
ไมมีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ หนวยงานตHองสูญเสีย
เสียสูญหาย/
ปลอดภัย ไมมีผูHควบคุมดูแล ดHานทุนการชดเชย
เสียหาย
พัสดุ
ความสูญหาย ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับ
พัสดุที่จัดเก็บ

8.ปCญหาดานการจําหน<ายพัสดุ
มีพัสดุเสื่อมสภาพ พัสดุที่ชํารุดเสื่อมสภาพไม
หมดความจําเปZน สงคืนเพื่อนํามาจําหนาย
ในการใชHงาน เปZน
จํานวนมาก

พอไปตรวจพบทําใหHมี
พัสดุคงเหลือที่หมด
ความจําเปZน

จัดทําสถานที่เก็บพัสดุที่มี
ลักษณะมิดชิดจัดใหHมี
เจHาหนHาที่ ควบคุมหHอง
พัสดุโดยมีการ ขอ
อนุญาตเปoดหHองเก็บพัสดุ
ทุกครั้ง ครั้งที่มีการขอใชH
หHองพัสดุ

ใหHมีการจําหนายพัสดุ
ตามสภาพ ความเปZนจริง
หรือขHอเท็จจริงที่
คณะกรรมการไดHทําการ
ตรวจสอบประจําปNและ
ถูกตHอง เปZนไปตาม
ระเบียบ เพื่อใหHการ เก็บ
รักษาพัสดุมีนHอยสุด และ

เพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกิน
ความจําเปZนและลHาสมัย
เปZนการประหยัด
งบประมาณ
ขั้นตอนวิเคราะหระดับความเสี่ยงโดยใหคะแนนตามเกณฑดังนี้
1.ความเสี่ยงระดับต่ํามาก คะแนน 1-4
2.ความเสี่ยงระดับต่ํา คะแนน 4-8
3.ความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน 8-14
4.ความเสี่ยงระดับสูง คะแนน 15-21
5.ความเสี่ยงระดับสูงมาก คะแนน 21-25
การวิเคราะหระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลแม<ลาน
ขั้นตอน วัตถุประสง ความเสี่ยง ปRจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
ลําดับ
ค<
โอกาส ผลกร การประเมินความ ความ
เสีย่ ง
ะทบ เสี่ยง
คะแนน ระดับ
6
ต่ํากวา
4
2
2
1.ดHาน -เพื่อใหH
1.1ดHาน -ใหHมีการ
สภาพแว การ
นโยบาย กําหนด
นโยบาย
ดลHอม ดําเนินงาน
เพื่อใหHยึดถือ
ทั่วไป ดHานพัสดุมี
ปฏิบัติที่
ในการ ความ
ชัดเจน
จัดการ ถูกตHอง
งานพัสดุ โปรงใส
2
สูง
15
5
3
ตาม
1.2ดHาน -มีการ
ระเบียบ ระเบียบ เปลี่ยนแปลง
ระเบียบวิธี
หลักเกณฑ<
ปฏิบัติและมี
ของทาง
หนังสือเวียน
ราชการ
เพิ่มเติม
บอยครั้ง
1.3ดHาน
ขั้นตอน
การ
ปฏิบัติงาน

-ผูHบริหารที่
ควบคุม
กํากับดูแลไม
มีการ
กําหนด

2

3

6

ต่ํา

5

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
หนHาที่
1.4ดHาน -เจHาหนHาที่
เจHาหนHาที่ ไมเพียงพอ
กับภาระงาน
ที่เพิ่มขึ้นใน
แตละปN
-หนวยงาน
ไมมี
เจHาหนHาที่
ตรวจสอบ
ภายใน
-หนวยงานที่
ขอพัสดุไมมี
แนวทาง
กําหนด
ความ
ตHองการใชH
พัสดุและไม
ระบุความ
ตHองการที่
ชัดเจน

4

5

20

สูง

1

3

4

12

ปาน
กลาง

3

2.ดHาน
การ
จัดหา
พัสดุ

2.1การ
กําหนด
ความ
ตHองการ

3.ดHาน
การ
จัดทํา
แผนการ
จัดซื้อจัด
จHาง
4.ดHาน
การ
ดําเนิน

3.1การ การเสนอ
วางแผน แผนจัดหา
จัดหาพัสดุ พัสดุและ
การอนุมัติ
แผนลาชHา

3

3

9

ปาน
กลาง

6

4.1การ
จัดซื้อจัด
จHางที่

3

3

9

ปาน
กลาง

4

-เกิด
ขHอผิดพลาด
ในการจัดซื้อ

จัดหา
พัสดุ
5.ดHาน
การ
ตรวจรับ
พัสดุ

เรงดวน
กระชั้นชิด
5.1 การ
ตรวจรับ
พัสดุ ไม
เปZนไป
ตาม
สัญญา
หรือ
ขHอกําหนด

จัดจHาง
-บุคคลากรที่
เปZน
คณะกรรมก
ารตรวจรับ
พัสดุขาด
ความรูHความ
เขHาใจความ
ชํานาญ
ทักษะที่ดี ใน
การตรวจรับ
พัสดุ

3

3

9

ปาน
กลาง

4

6.ดHาน
การ
ควบคุม
งาน

6.1ชาง
ควบคุม
งาน ที่มา
จาก
ภายนอก
ขาด
ความรูH
ความ
เขHาใจใน
รูปแบบ
รายการ
กอสรHาง

-สงมอบงาน
ไมเปZนไป
ตามแบบรูป
รายการทํา
ใหHมีการ
แกHไขแบบ
รูปรายการ
และ
ระยะเวลาใน
การกอสรHาง
ลาชHา ไม
เปZนไปตาม
กําหนด
สัญญาจHาง

2

3

6

ต่ํา

5

7.ดHาน
การ
ควบคุม
พัสดุ

7.1พัสดุมี
การสูญ
หาย/
เสียหาย

พัสดุมีการ
เสียหาย ไมมี
สถานที่
จัดเก็บพัสดุ
ที่ ปลอดภัย
และควบคุม
กํากับดูแล

2

3

3

ต่ํา

5

8.ดHาน
การ
จําหนาย
พัสดุ

8.1มีพัสดุ
ที่
เสื่อมสภา
พหมด
ความ
จําเปZนใน
การ
ทํางาน
จํานวน
มาก

-เจHาหนHาที่
ผูHใชHงาน ขาด
ความรูH
ความเขHาใจ
เมื่อพัสดุ
ชํารุดไม
สงคืนใหHงาน
พัสดุ เพื่อทํา
การจําหนาย

3

3

9

ต่ํา

5

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผล การวิ เคราะห<ระดั บความเสี่ยงซึ่ งจะมีค วามเสี่ ยงสูงต่ํ าตั้งแต
คะแนน 15 คะแนน จํานวน 2 ดHาน
จากการวิเคราะห<ระดับความเสี่ยงจะเห็นวา โรงพยาบาลแมลานมีความเสี่ยงสูงดังนี้
1.ดHานปRจจัยเจHาหนHาที่ เจHาหนHาที่ไมเพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นในแตละปN
แนวทางแกHไข องค<กรควรจัดหาบุคลากรกรดHานการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและสงอบรม ใหH
ความรูH
2.ดHานระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบอยครั้งงานดHานพัสดุตHองปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยง ที่จะทําใหHเกิดขHอผิดพลาด
แนวทางการแกH ไ ข ผูH รั บ ผิ ด ชอบงานพั ส ดุ ตH อ งหมั่ น คH น หาความรูH ใ หมและติ ด ตามความ
เปลี่ยนแปลงในทุกดHานใหHทันเวลา
สําหรับประเด็นอื่นๆ วิเคราะห<แลHวอยูในระดับ(ปานกลาง-ต่ํา) สามารถที่จะแกHไขไปพรHอมๆ
กับการปฏิบัติงานปกติไดH โดยการกําหนดมาตรการในการเฝ^าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัด
จHางประกอบดHวย
1) ประกาศโรงพยาบาลแมลาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดHานการจัดซื้อจัดจHาง
2) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจHางและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจHาง
3) ประกาศเจตนารมณ< ตH อ ตH า นการทุ จ ริ ต โรงพยาบาลแมลานใสสะอาด รวมตH า นทุ จ ริ ต ”
โรงพยาบาลแมลาน
4) ประกาศเรื่อง มาตรการป^องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแกHไขการกระทําผิดวินัย
ของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแมลาน
3.การประหยัดงบประมาณ
ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจHาง ทั้งจํานวน 626 โครงการ เปZนเงินจํานวนทั้งสิ้น
16,047,710.13 บาท (สิบหกลHานสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดรHอยสิบบาทสิบสามบาทถHวน)ซึ่งมีบาง
วัสดุเทานั้นทีไมจัดซื้อไมเกินแผน

4.การวิเคราะหปCญหาอุปสรรคขอจํากัด
1.การแจH ง จั ด สรรงบประมาณเรงดวน กํ า หนดเงื่ อ นเวลาในการปฏิ บั ติ อ าจจะทํ าใหH ก าร
ดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจHางไมครบถHวน/ถูกตHอง
2.หนวยงานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ<คลาดเคลื่อน เนื่องจากการกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภั ณฑ<การแพทย< ซึ่ง มีลักษณะซับ ซHอนของครุภัณฑ< จึงทํ าใหHขั้ นตอนการกํ าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนั้น มีความคลาดเคลื่อนไปจากความตHองการใชHงาน
3.การกําหนดราคาใหม ตามมาตรเรงรัดการใชHจายงบประมาณและการปฏิบัติตามระเบียบฯที่
กําหนด
4.การจัดซื้อ/จัดจHางไมไดHกําหนดตามแผน
5.ตHองดําเนินการจัดซื้อ/จัดจHางในระบบที่ภาครัฐกําหนด
6.เจHาหนHาที่ไมเพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นในแตละปN ซึ่งตHองมีความรูHในระเบียบ หลักเกณฑ<
วิธีการปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขHอง
5.แนวทางแกไขและปรับปรุงในป 2563
1.จัดประชุม จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจHาง ตั้งแตตHนปNงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงาน
เรงดวน เพื่อใหHเกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาไดHทันที
2.เจHาหนHาที่พัสดุและผูHปฏิบัติงาน ควรเขHารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวขHอง
กับการจัดซื้อจัดจHางที่ปรับปรุงแกHไขเพิ่มเติม เพื่อใหHมีความรูHความเขHาใจเพิ่มมากขึ้น และ
สามารถปฏิบัติงานไดHอยางรวดเร็ว ถูกตHอง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจHางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดHวยการจัดซื้อจัดจHางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.เตรียมขHอมูลรายละเอียดงบประมาณที่ไดHรับเพื่อดําเนินการจัดหาตามขั้นตอน
4.จัดทําแผนการจัดซื้อ/จัดจHาง
5.ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจHาง ตามขั้นตอนและระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่กําหนด
6.ศึกษาทําความเขHาใจในหลักเกณฑ< และระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการทุกขั้นตอน
7.ขออนุมัติผูHอํานวยการ รพ.ในการขอเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอินเตอร<เน็ต ใหHมีความเร็ว
สูงเพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจHางภาครัฐไดHอยางรวดเร็ว
งานพัสดุ โรงพยาบาลแมลาน
9 พฤศจิกายน 2563
ผูHจัดทํา

