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 บทท่ี 1 
บทนํา 

                  งานพัสดุ กลุ�มงานบริหารงานท่ัวไป ไดHจัดทํารายงานการวิเคราะห<ผลการจัดซื้อจัดจHาง 
ประจําปNงบประมาณ 2562 จากขHอมูลจัดซื้อจัดจHาง งบประมาณ ทุกวิธีการ ท่ีดําเนินการโดยส�วน
งานพัสดุ งานเภสัชกรรรมและคุHมครองผูHบริโภค งานชันสูตร งานทันตกรรม และงานเคร่ืองมือแพทย< 
โรงพยาบาลแม�ลาน เพ่ือใหHเปZนไปตามเกณฑ<มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ท่ีกําหนดใหH
ส�วนราชการมีการวิเคราะห<การจัดซื้อจัดจHาง ท่ีมีการดําเนินการในปNงบประมาณท่ีผ�านมา ท้ังน้ีเพ่ือเปZน
การวิเคราะห<ความเส่ียง ปRญหาอุปสรรคต�างๆในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
และเปZนขHอมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจHางในปNงบประมาณต�อไป ท้ังน้ีสามารถป̂องกัน
ปราบปรามการเกิดปRญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ในส�วนการจัดซื้อจัดจHางของโรงพยาบาลอีกทางหน่ึง 
                รายงานการวิเคราะห<การจัดซื้อจัดจHางฉบับน้ีประกอบดHวยผลการดําเนินงานการจัดซื้อ
จัดจHางดHวยวิธีต�างๆ การจัดซื้อจัดจHางตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการ
วิเคราะห<เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปปRญหาอุปสรรค ขHอจํากัดในการจัดซื้อจัดจHางและ
ขHอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เพ่ือใหHหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวขHองใน
โรงพยาบาลแม�ลาน นําไปใชHประโยชน<ในการดําเนินงานต�อไป 
 
วัตถุประสงค� 
                1.เพ่ือใหHการจัดซื้อจัดจHางภาครัฐของโรงพยาบาลแม�ลาน เปZนไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ<วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขHอง 
                2.เพ่ือใหHเปZนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
                3.เพ่ือวิเคราะห<ผลการจัดซื้อจัดจHางในปNงบประมาณ 2563 และปรับปรุงกระบวนงาน
ใหHมีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบไดH เปZนมาตรฐานเดียวกัน 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห�ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�าง 

ผลการดําเนินการจัดหาพัสดุ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 
หน<วยงาน: โรงพยาบาลแม<ลาน 

1.ภาพรวมการจัดซื้อจัดจHางพัสดุประจําปNงบประมาณ 2563 

             การจัดซื้อจัดจHางพัสดุ ในโรงพยาบาลแม�ลาน แบ�งเปZน 2 หมวดหลัก คือ พัสดุท่ัวไปหน�วย
พัสดุเปZนผูHจัดซื้อ พัสดุการแพทย< จัดซื้อโดย 4 หน�วยงาน คือ กลุ�มงานเภสัชกรรมและคุHมครอง
ผูHบริโภค กลุ�มงานทันตกรรม กลุ�มงานเทคนิคการแพทย< และกลุ�มการพยาบาล โดยมีผลการ
ดําเนินงานในปNงบประมาณ 2563 ดังน้ี 
            ในปNงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงพยาบาลแม�ลาน มีแผนการจัดซื้อจัดจHางจํานวน 626 
โครงการ เปZนเงินจํานวนท้ังส้ิน 16,047,710.13 บาท (สิบหกลHานส่ีหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรHอยสิบบาทสิบ
สามบาทถHวน)  และโรงพยาบาลแม�ลาน ไดHดําเนินการจัดซื้อจัดจHางตามโครงการเสร็จเรียบรHอยแลHว 
จึงขอรายงาน แผนการจัดซื้อจัดจHางประจําปNงบ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประเภท งบประมาณในการ
จัดซื้อ(บาท) 

รHอยละ 

ยาในบัญชียาหลักแห�งชาติ 3,778,302.79 23.00 

ยานอกบัญชียาหลักแห�งชาติ 227,093.02 1.00 

เวชภัณฑ<ท่ีมิใช�ยาและวัสดุทางการแพทย< 982,763.27 6.00 

วัสดุเภสัชกรรม 142,150.00 0.80 

เวชภัณฑ<ท่ีมิใช�ยา 1,577,173.68 9.80 

วัสดุทันตกรรม 168,354.00 1.00 

วัสดุวิทยาศาสตร<ทางการแพทย< 2,378,549.00 14.00 

วัสดุสํานักงาน 377,926.00 2.00 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน 299,322.20 1.80 

วัสดุไฟฟ̂าและวิทยุ 25,392.10 0.15 

วัสดุก�อสรHาง 169,445.60 1.05 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 24,680.00 0.15 



         ในงบประมาณ 2563 พัสดุท่ีมีการดําเนินการจัดจัดสูงสุดคือยาในบัญชียาหลักแห�งชาติ(รHอย
ละ 23.00)  รองลงคือครุภัณฑ< ส่ิงก�อสรHางฯ(รHอยละ 17.00) ซึ่งเปZนหมวดพัสดุท่ีใชHในการบริการ
ผูHปeวยโดยตรง 
         การจัดซื้อ จัดจHาง ถือเปZนกระบวนการสําคัญในการบริหารพัสดุ จึงมี กฎ ระเบียบ ขHอบังคับ 
กฎหมาย มติต�างๆ ท่ีเก่ียวขHองใหHถือปฏิบัติจํานวนมาก โดยมีวัตถุประสงค<เพ่ือใหHการจัดซื้อจัดจHาง มี
ความโปร�งใส ตรวจสอบไดH ประหยัด คุHมค�า ไดHพัสดุตรงตามความตHองการของผูHใชH เกิดประโยชน<
สูงสุดแก�ทางราชการ เปZนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจHาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตร 11 

       งานพัสดุ กลุ�มงานบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลแม�ลาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปRตตานี 
จึงไดHจัดทํารายงานผลการวิเคราะห<ผลการจัดซื้อจัดจHาง ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือ
เปZนการสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อ จัดจHางท้ังหมดท่ีดําเนินการ ในปNงบประมาณ พ.ศ.2563 ว�ามี
มากนHอยเพียงใด ทบทวนกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจHาง ว�าเปZนไปตามกฎ ระเบียบ 
ขHอบังคับ กฎหมายมติต�างๆท่ีเก่ียวขHองหรือไม� ผลจากการประหยัดงบประมาณไดHมากนHอยเพียงใด 
พรHอมท้ังปRญหาอุปสรรคหรือขHอจํากัดในการดําเนินงาน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงใหHเกิด
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ อย�างไร 

           ในปNงบประมาณ 2563 งานพัสดุ กลุ�มงานบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลแม�ลาน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปRตตานี ไดHจัดทํารายงานการวิเคราะห<ผลการจัดซื้อจัดจHาง  เพ่ือเปZนขHอมูล
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานจัดหาพัสดุของหน�วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ท่ีกําหนดใหHส�วนราชการไดHนําผลการวิเคราะห<
ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแม�ลาน ไดHดําเนินการจัดซื้อจัดจHางตาม
โครงการดังกล�าวเสร็จส้ินเรียบรHอยแลHว จึงขอรายงาน การวิเคราะห<ผลการจัดซื้อจัดจHางประจําปN
งบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

วัสดุคอมพิวเตอร< 366,240.00 6.00 

วัสดุงานบHานงานครัว 1,271,748.00 7.00 

วัสดุอ่ืนๆ 32,160.00 0.20 

วัสดุเคร่ืองแต�งกาย 100,000.00 0.60 

ค�าเช�าเคร่ืองอ�านและแปลงสัญญาภาพ เอกซเรย< 300,000.00 1.80 

ค�าครุภัณฑ< ส่ิงก�อสรHางฯ 2,730,739.00 17.00 

จัดจHางเหมาอ่ืนๆ 1,095,671.47 6.80 

รวม 16,047,710.13 100 



1.จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง  

                 รHอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง  ประจําปNงบประมาณ 
2563 จากตารางดังกล�าวขHางตHน โรงพยาบาลแม�ลาน ตารางท่ี 1 ในปNงบประมาณ 2563  
โรงพยาบาลแม�ลาน ไดHดําเนินการจัดซื้อจัดจHาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีโครงการ 626 โครงการ                 

1.1 ตารางแสดงรHอยละของจํานวนโครงการ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง ปNงบประมาณ 2562 
ประเภทการจัดซื้อจัดจHาง จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลHว

เสร็จในปNงบประมาณ 2562 
(โครงการ) 

รHอยละ 

1.วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส<(E-market) 0 0 
2.วิธีคัดเลือก 0 0 
3.วิธีประกวดราคา อิเลคทรอนิกส<(E-
bidding) 

0 0 

4.วิธีเฉพาะเจาะจง 626 100 
5.วิธีสอบราคา 0 0 
รวม 626 100 

2.งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง 
 รHอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจHาง ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2562 
โรงพยาบาลแม�ลาน ไดHดําเนินการจัดซื้อจัดจHาง รวมท้ังส้ิน 16,047,710.13 บาท (สิบหกลHานส่ี
หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรHอยสิบบาทสิบสามบาทถHวน)  จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHางโครงการท่ีจํานวนสูงสุด 
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเปZนรHอยละ 100  
          2.1 ตารางรHอยละจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง ประจําปNงบประมาณ 
2563  
ประเภทการจัดซื้อจัดจHาง จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลHว

เสร็จในปNงบประมาณ 2563 
(โครงการ) 

รHอยละ 

1.วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส<(E-market) 0 0 
2.วิธีคัดเลือก 0 0 
3.วิธีประกวดราคา อิเลคทรอนิกส<(E-
bidding) 

0 0 

4.วิธีเฉพาะเจาะจง 16,047,710.13 100 
5.วิธีสอบราคา 0 0 
รวม 16,047,710.13 100 

            สรุปตารางท่ี 1.1 และ 2.1 จะไดHรHอยละจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง
สอดคลHองกับรHอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง เน่ืองจากงบประมาณใน



การจัดซื้อจัดจHางจะเปZนส่ิงกําหนดวิธีการ จัดหาพัสดุ ดังน้ันการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม�ลาน จึง
เปZนไปตามระเบียบหลักเกณฑ< วิธีการและมติ คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขHอง   
    3.เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�างระหว<างป�งบประมาณ 
2562-2563 
       3.1 เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง 
ประเภทการจัดซื้อจัด
จHาง 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการแลHวเสร็จใน
ปNงบประมาณ 2562  

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการแลHวเสร็จใน
ปNงบประมาณ 2563 

จํานวนผลต�าง 

1.วิธีตลาด 
อิเล็กทรอนิกส<(E-
market) 

0 0 0 

2.วิธีคัดเลือก 0 0 0 
3.วิธีประกวดราคา 
อิเลคทรอนิกส<(E-
bidding) 

0 0 0 

4.วิธีเฉพาะเจาะจง 13,191,213.96 16,047,710.13 2856,496.17 
5.วิธีสอบราคา 0 0 0 
รวม 13,191,213.96 16,047,710.13 16,047,710.13 

              จากตารางท่ี 3.1 การใชHจ�ายงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง ประจําปN
งบประมาณ 2562 เปรียบเทียบกับปNงบประมาณ 2562 พบว�าในปNงบประมาณ 2563 มีการใชH
จ�ายเพ่ิมขึ้น จากการท่ีกระทรวงไดHปรับเปล่ียนยา amoxicillin +clavulanic acid 228.5mg/5 ml 
จากยาในบัญชีเปZนยานอกบัญชีและเปoดตึกอาคารผูHปeวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ท้ังน้ีเปZนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ<วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขHอง 
 

บทที่ 3 
บทวิเคราะห� 

               โรงพยาบาลแม�ลาน ไดHทําการวิเคราะห<ผลการจัดซื้อจัดจHางประจําปNงบประมาณ 2563 
ท่ีไดHดําเนินการจัดซื้อจัดจHางเปZนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ< วิธีการปฏิบัติและมติรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขHองมี
ประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบไดHเปZนมาตรฐานเดียวกันและมีการแข�งขันท่ีเปZนธรรม ลดปRญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจHางสนับสนุนการเร�งรัดเบิกจ�ายเงินงบประมาณตลอดจนใหH
เปZนไปตามเกณฑ<การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ โดย
วิเคราะห<ผลการจัดซื้อจัดจHาง ใน 2 ลักษณะ คือรHอยละของจํานวน โครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจHาง ประจําปNงบประมาณ 2563 และรHอยละของงบประมาณจําแนก ตามวิธีการจัดซื้อจัดจHาง  
ประจําปNงบประมาณ 2563 จากแหล�งเงินงบประมาณและงบเงินบํารุง ไดHแก�งบลงทุนค�าครุภัณฑ< 
และส่ิงก�อสรHางตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปNงบประมาณ 2563 



              1.งบประมาณภาพรวมท่ีใชHการจัดซื้อจัดจHางในแต�ละโครงการ จํานวน 626 โครงการ 
เปZนเงินจํานวนท้ังส้ิน 16,047,710.13 บาท (สิบหกลHานส่ีหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรHอยสิบบาทสิบสามบาท
ถHวน) พบว�างบประมาณท่ีใชHในการจัดซื้อจัดจHางสูงสุด ดHวยวิธีเฉพาะเจาะจง  
              2.การดําเนินงานดังกล�าวประสบความสําเร็จ สามารถดําเนินการภายใตHหลักการความ
คุHมค�าความโปร�งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข�งขันท่ีเปZนธรรม นอกจากน้ียังสามรถ
เร�งรัดดําเนินการจัดซื้อจัดจHาง สอดคลHองกับมาตรการเร�งรัดการเบิกจ�าย ของสํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สรุปไดHว�า ในปNงบประมาณ 2563 ผลการจัดซื้อจัดจHางของโรงพยาบาลแม�ลานโดยรวม
น้ัน เปZนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจHางประจําปNงบประมาณ 2563 ท่ีกําหนดไวH และมีการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจHาง มีความคุHมค�า ประหยัดงบประมาณ และถูกตHองตามระเบียบ หลักเกณฑ<ปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขHอง มีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบไดH ลดปRญหาการทุจริตคอรัปช่ันใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจHางมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชน สามารถเขHาตรวจสอบไดH 
 

บทที่ 4 
สรุปและการปรับปรุงการดําเนินงานด�านการจัดซื้อจัดจ�างป�งบประมาณ 2563 

 
รายงานการวิเคราะห� 
                  สรุป และแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานดHานการจัดซื้อจัดจHาง ของโรงพยาบาล
แม�ลาน ประจําปNงบประมาณ 2563 ดังน้ี 
                  1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจHาง 
                  2.การวิเคราะห<ความเส่ียง 
                  3.ปRญหาและอุปสรรค 
                  4.การวิเคราะห<ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
                  5.แนวทางแกHไขเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดHานการจัดซื้อจัดจHางในปNงบประมาณ 
2563 
1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�าง ป�งบประมาณ 2563 
                  โรงพยาบาลแม�ลาน ดําเนินการจัดซื้อจัดจHางดHวยความโปร�งใส การใหHและการเปoดเผย
ขHอมูลท่ีเปZนมาตรการสําคัญท่ีส�งเสริมกระบวนการป̂องกันการทุจริตท่ีเกิดขึ้น ในกระบวนการการ
จัดซื้อจัดจHาง ของหน�วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลแม�ลาน จึงจัดใหHมีการเปoดเผยแพร�ขHอมูลเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจHางทุกรายการและทุกขั้นตอน เพ่ือใหHกระบวนการการจัดซื้อจัดจHางของหน�วยงานภาครัฐ 
และการดําเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม�ลาน ดําเนินการจัดหา พัสดุเปZนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว�าดHวยการจัดซื้อจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
การพัฒนากระบวนการงานด�านการจัดซื้อจัดจ�าง ป�งบประมาณ 2563 
                 โรงพยาบาลแม�ลาน พัฒนากระบวนงานดHานการจัดซื้อจัดจHาง ปNงบประมาณ 2563 
สรุปไดHดังน้ี 
                 1.ใหHมีการเปoดเผยขHอมูลการจัดซื้อจHดจHาง เปZนไปตามกรอบการประเมิน โดยทุก
รายการในการจัดซื้อจัดจHางจะตHองเปoดเผยขHอมูล  ตามระเบียบ 



                 2.โรงพยาบาลแม�ลาน ปฏิบัติตามประกาศสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางใน
การตรวจสอบผูHปฏิบัติงาน งานพัสดุ เพ่ือป̂องกันผลประโยชน<ทับซHอนอย�างเคร�งครัด โดยทําแบบ
แสดงความบริสุทธ์ิใจ ซึ่งแนบทHายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจHางทุกประเภทในขั้นตอนการรายงาน
ขอซื้อขอจHาง 
                 3.มีการดําเนินการตามมาตรการป̂องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแกHไขการ
กระทําผิดวินัยของบุคลากรในหน�วยงาน 
2.การวิเคราะห�ความเสี่ยง 

                จากการดําเนินการจัดซื้อจัดจHาง ประจําปNงบประมาณ 2563 ไดHวิเคราะห<ความเส่ียงใน
การ ดําเนินงานประกอบดHวย ความเส่ียงท่ีมีอยู� ปRจจัยท่ีก�อใหHเกิดความเส่ียง,ผลกระทบต�อหน�วยงาน 
มาตรการ/กิจกรรม ควบคุม ดังน้ี 

ข้ันตอนการวิเคราะห�ความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 1 ระบุความเสีย่ง 

ความเส่ียงท่ีมีอยู� ปRจจัยท่ีก�อใหHเกิดความ
เส่ียง 

ผลกระทบต�อหน�วยงาน มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม 

1.1 ดHานนโยบาย ไม�มีการกําหนดนโยบาย
เพ่ือใหHยึดถือและปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 

บุคลากรไม�มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานใหHบรรลุ
วัตถุประสงค< 

กําหนดแนวทางเพ่ือใหH
บุคคลากรยึดถือ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

 

 

1.2 ดHานระเบียบ
กฏหมาย 

มีการเปล่ียนแปลง
ระเบียบวิธี ปฏิบัติและมี
หนังสือเวียนเพ่ิมเติม
บ�อยคร้ัง 

ทําใหHเกิดความสับสนใน
การปฎิบัติงาน 

ตHองใหHผูHปฏิบัติงานพัสดุ
เขHารับการฝrกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูHอย�าง
ต�อเน่ือง 

 

 

1.3 ดHานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ผูHบริหารท่ีควบคุมกํากับ
ดูแลไม�มีการกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ทําใหHเกิดปRญหาการ
ปฏิบัติงานพัสดุล�าชHา 

กําหนดรูปแบบ แนวทาง
ขั้นตอน และหลักเกณฑ<
สําหรับดําเนินการท่ี
ชัดเจนใหHเจHาหนHาท่ี
ปฏิบัติงานใหHเกิดความ 

รวดเร็ว ถูกตHองและเปZน
ธรรม  



1.4 ดHาน
เจHาหนHาท่ี 

เจHาหนHาท่ีไม�เพียงพอกับ
ภาระงานท่ีเพ่ิมขึ้นในแต�
ละปN 

ทําใหHผูHปฏิบัติงานพัสดุยัง
ไม�มีความรูH ความเขHาใจ
ระเบียบกฏหมายท่ี
เก่ียวขHองกับงานพัสดุท่ี
ถูกตHอง 

ควรจัดหาบุคลากรกร
ดHานการปฏิบัติงานพัสดุ
เพ่ิมและส�งอบรม ใหH
ความรูH 

1.5 ดHานการ
ตรวจสอบภายใน 

หน�วยงานไม�มีเจHาหนHาท่ี
ตรวจสอบภายในโดยตรง
และไม�มีกลุ�มงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน 

เจHาหนHาท่ีพัสดุ เปZน
ผูHจัดทําและตรวจสอบ 
ภายในทําใหHการ
ตรวจสอบไม�สามารถ 
ตรวจสอบไดHทุกขั้นตอน 
และท่ัวถึง เปZนผลการ 
ประเมินความเส่ียงและ 
การควบคุมสภาพแวดลHอม
การบริหารจัดการพัสดุไม�
ถูกตHอง 

ควรจะจัดตั้งกลุ�มงาน/
งานท่ีรับผิดชอบการ
ตรวจสอบภายในโดยตรง 
จะไดHช�วยตรวจสอบ อีก
คร้ัง 

2.ปCญหาด�านการจัดหาพัสดุ 

ความเส่ียงท่ีมีอยู� ปRจจัยท่ีก�อใหHเกิดความ
เส่ียง 

ผลกระทบต�อหน�วยงาน มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม 

การกําหนดความ
ตHองการ 

ในการกําหนดความ
ตHองการในการจัดทําแผน
เสนอของงบประมาณ 
หน�วยงานท่ีไม�ขอมี
แนวทางกําหนดความ
ตHองการใชHพัสดุ ไม�ระบุ
ความตHองการใชHพัสดุท่ี
ชัดเจน 

เปZนเหตุใหHไดHพัสดุไม�ตรง
กับตามคุณลักษณะท่ี
ตHองการใชH ราคาไม�
เหมาะสม และไม�ทันต�อ
การใชHงาน 

ควรกําหนดนโยบายใน
การกําหนด กฎ ระเบียบ 
หรือแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนเพ่ือใหH แต�ละ
หน�วยงานใชHเปZนแนวทาง 
ในการกําหนดความ
ตHองการพัสดุ 

3.ปCญหาด�านการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ�าง 

การวางแผนการ
จัดหาพัสดุ 

ความล�าชHาในการเสนอ
แผนและลงนามอนุมัติ
แผนการจัดซื้อจัดจHาง 

ทําใหHหน�วยงานไม�สามารถ
ดําเนินการ จัดทําแผนไดH
ทันตาม ระยะเวลาท่ี
กระทรวงกําหนด 

กําหนดระยะเวลา จะ
ช�วยในดHานการบริหาร 
จัดการ การทํา
แผนปฏิบัติการไดHดีย่ิงขึ้น 

 

 

 



4.ปCญหาด�านการดําเนินการจัดหาพัสดุ 

การจัดซื้อจัดจHางท่ี
เร�งด�วน กระช้ันชิด 

ทําใหHเกิดความเส่ียงท่ีจะ
เกิดขHอผิดพลาดในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจHาง 
ตามกฎหมายใหม�ไดH 

อาจเกิดขHอทักทHวงท่ีมา
จากหน�วยงานภายนอก 
เช�น สตง.หรือการ
ตรวจสอบภายใน 
กระทรวง 

เน่ืองจากการจัดซื้อจัด
จHางตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว�า ดHวย 
การจัดซื้อจัดจHางภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มีระเบียบ
กําหนด วิธีการปฏิบัติ
และระยะเวลา ควรใหH
ความรูHแก�เจHาหนHาท่ีใน
หน�วยงาน จะไดHมีการวาง
แผนการทํางาน 

 

 

 

 

5.ปCญหาด�านการตรวจรับพัสดุ 

ปRญหาบุคคลากรท่ี
เปZนคณะกรรมการ 

บุคลากรท่ีไดHรับการ
แต�งตั้งเปZน
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ขาดความรูHความ
เขHาใจความชํานายและ
ทักษะท่ีดีเก่ียวกับการ
ตรวจรับการจัดซื้อจัดจHาง 

ทําใหHการตรวจรับพัสดุ ไม�
เปZนไปตามสัญญา หรือ
ขHอกําหนด 

ควรมีการฝrกอบรมใหH
ความรูHเฉพาะดHานและ
ระเบียบท่ีเก่ียวขHอง แกH
เจHาหนHาท่ีหรือผูHท่ีเปZน
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

 

 

 

6.ปCญหาด�านควบคุมงาน 

ความเส่ียงท่ีมีอยู� ปRจจัยท่ีก�อใหHเกิดความเส่ียง ผลกระทบต�อ
หน�วยงาน 

มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม 

 

 

ปRญหาช�างผูH
ควบคุมงานท่ีมา

บุคลากรท่ีไดHรับการแต�งตั้ง
ใหHเปZนผูHควบคุมงาน ท่ีมา

ทําใหHการส�งมอบงานไม�
เปZนไปตามรูปแบบ 

ควรทําความเขHาใจแบบ
รูปรายการ ก�อนทําการ



จากหน�วยงานดHาน
นอก 

จากหน�วยงานภายนอก ขาด 
ความรูH ความเขHาใจในแบบ
รูป รายการก�อสรHาง 

รายการก�อสรHาง จึงทํา
ใหHมีการแกHไข ใหHตรง 
ตามรูปแบบรายการ 
ทําใหHระยะเวลาในการ
กHอสรHางล�าชHาออกไป
และไม�เปZนไปตาม 
กําหนด ระยะเวลาใน
สัญญาจHาง 

 

 

ก�อสรHางใหHแก�ช�างผูH
ควบคุมงานท่ีมาจาก
หน�วยงานภายนอก 

7.ปCญหาด�านควบคุมพัสดุ 

พัสดุเกิดความ
เสียสูญหาย/
เสียหาย 

ไม�มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุท่ี
ปลอดภัย ไม�มีผูHควบคุมดูแล
พัสดุ 

 

หน�วยงานตHองสูญเสีย
ดHานทุนการชดเชย
ความสูญหาย ความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับ
พัสดุท่ีจัดเก็บ 

จัดทําสถานท่ีเก็บพัสดุท่ีมี
ลักษณะมิดชิดจัดใหHมี
เจHาหนHาท่ี ควบคุมหHอง
พัสดุโดยมีการ ขอ
อนุญาตเปoดหHองเก็บพัสดุ
ทุกคร้ัง คร้ังท่ีมีการขอใชH
หHองพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

8.ปCญหาด�านการจําหน<ายพัสดุ 

มีพัสดุเส่ือมสภาพ 
หมดความจําเปZน
ในการใชHงาน เปZน
จํานวนมาก 

พัสดุท่ีชํารุดเส่ือมสภาพไม�
ส�งคืนเพ่ือนํามาจําหน�าย 

พอไปตรวจพบทําใหHมี
พัสดุคงเหลือท่ีหมด 
ความจําเปZน 

ใหHมีการจําหน�ายพัสดุ
ตามสภาพ ความเปZนจริง
หรือขHอเท็จจริงท่ี
คณะกรรมการไดHทําการ 
ตรวจสอบประจําปNและ
ถูกตHอง เปZนไปตาม
ระเบียบ เพ่ือใหHการ เก็บ
รักษาพัสดุมีนHอยสุด และ



เพ่ือหลีกเล่ียงพัสดุเกิน
ความจําเปZนและลHาสมัย
เปZนการประหยัด
งบประมาณ 

ข้ันตอนวิเคราะห�ระดับความเสี่ยงโดยให�คะแนนตามเกณฑ�ดังน้ี 
1.ความเส่ียงระดับต่ํามาก คะแนน 1-4 
2.ความเส่ียงระดับต่ํา คะแนน 4-8 
3.ความเส่ียงระดับปานกลาง คะแนน 8-14 
4.ความเส่ียงระดับสูง คะแนน 15-21 
5.ความเส่ียงระดับสูงมาก คะแนน 21-25 

การวิเคราะห�ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ�างในป�งบประมาณ 2563 
โรงพยาบาลแม<ลาน 

ขั้นตอน วัตถุประสง
ค< 

ความเส่ียง ปRจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง ลําดับ
ความ
เส่ียง 

โอกาส ผลกร
ะทบ 

การประเมินความ
เส่ียง 
คะแนน ระดับ 

1.ดHาน
สภาพแว
ดลHอม
ท่ัวไป 
ในการ
จัดการ
งานพัสดุ 

-เพ่ือใหH
การ
ดําเนินงาน 
ดHานพัสดุมี
ความ
ถูกตHอง
โปร�งใส 
ตาม
ระเบียบ 
หลักเกณฑ<
ของทาง
ราชการ 

1.1ดHาน
นโยบาย 
 
 
 
 
 
1.2ดHาน
ระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
1.3ดHาน
ขั้นตอน
การ
ปฏิบัติงาน 
 

-ใหHมีการ
กําหนด
นโยบาย 
เพ่ือใหHยึดถือ
ปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 
 
-มีการ
เปล่ียนแปลง
ระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมี
หนังสือเวียน
เพ่ิมเติม
บ�อยคร้ัง 
 
-ผูHบริหารท่ี
ควบคุม
กํากับดูแลไม�
มีการ
กําหนด

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

ต่ํากว�า 
 
 
 
 
 
 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ํา 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 



 
 
 
1.4ดHาน
เจHาหนHาท่ี 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
หนHาท่ี 
-เจHาหนHาท่ี
ไม�เพียงพอ
กับภาระงาน
ท่ีเพ่ิมขึ้นใน
แต�ละปN 
-หน�วยงาน
ไม�มี
เจHาหนHาท่ี
ตรวจสอบ
ภายใน 
 
 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

20 

 
 
 

สูง 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ดHาน
การ
จัดหา
พัสดุ 

 2.1การ
กําหนด
ความ
ตHองการ 

-หน�วยงานท่ี
ขอพัสดุไม�มี
แนวทาง
กําหนด
ความ
ตHองการใชH
พัสดุและไม�
ระบุความ
ตHองการท่ี
ชัดเจน 
 
 

3 4 12 ปาน
กลาง 

3 

3.ดHาน
การ
จัดทํา
แผนการ
จัดซื้อจัด
จHาง 

 3.1การ
วางแผน
จัดหาพัสดุ 

การเสนอ
แผนจัดหา
พัสดุและ 
การอนุมัติ
แผนล�าชHา 

3 3 9 ปาน
กลาง 

6 

4.ดHาน
การ
ดําเนิน

 4.1การ
จัดซื้อจัด
จHางท่ี

-เกิด
ขHอผิดพลาด
ในการจัดซื้อ

3 3 9 ปาน
กลาง 

4 



จัดหา
พัสดุ 

เร�งด�วน
กระช้ันชิด 

จัดจHาง 

5.ดHาน
การ
ตรวจรับ
พัสดุ 

 5.1 การ
ตรวจรับ
พัสดุ ไม�
เปZนไป
ตาม
สัญญา 
หรือ
ขHอกําหนด 

-บุคคลากรท่ี
เปZน
คณะกรรมก
ารตรวจรับ
พัสดุขาด
ความรูHความ
เขHาใจความ
ชํานาญ
ทักษะท่ีดี ใน
การตรวจรับ
พัสดุ 
 

3 3 9 ปาน
กลาง 

4 

6.ดHาน
การ
ควบคุม
งาน 

 6.1ช�าง
ควบคุม
งาน ท่ีมา
จาก
ภายนอก
ขาด
ความรูH 
ความ
เขHาใจใน
รูปแบบ
รายการ
ก�อสรHาง 

-ส�งมอบงาน
ไม�เปZนไป
ตามแบบรูป
รายการทํา
ใหHมีการ
แกHไขแบบ
รูปรายการ 
และ
ระยะเวลาใน
การก�อสรHาง
ล�าชHา ไม�
เปZนไปตาม
กําหนด
สัญญาจHาง 
 

2 3 6 ต่ํา 5 

7.ดHาน
การ
ควบคุม
พัสดุ 

 7.1พัสดุมี
การสูญ
หาย/
เสียหาย 

พัสดุมีการ
เสียหาย ไม�มี
สถานท่ี
จัดเก็บพัสดุ
ท่ี ปลอดภัย 
และควบคุม
กํากับดูแล 

2 3 3 ต่ํา 5 



 
8.ดHาน
การ
จําหน�าย
พัสดุ 

 8.1มีพัสดุ
ท่ี
เส่ือมสภา
พหมด
ความ 
จําเปZนใน
การ
ทํางาน
จํานวน
มาก 

-เจHาหนHาท่ี
ผูHใชHงาน ขาด
ความรูH 
ความเขHาใจ 
เม่ือพัสดุ
ชํารุดไม�
ส�งคืนใหHงาน
พัสดุ เพ่ือทํา
การจําหน�าย 

3 3 9 ต่ํา 5 

 
 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผล การวิเคราะห<ระดับความเส่ียงซึ่งจะมีความเส่ียงสูงต่ําตั้งแต�
คะแนน 15 คะแนน จํานวน 2 ดHาน 
           จากการวิเคราะห<ระดับความเส่ียงจะเห็นว�า โรงพยาบาลแม�ลานมีความเส่ียงสูงดังน้ี 
            1.ดHานปRจจัยเจHาหนHาท่ี เจHาหนHาท่ีไม�เพียงพอกับภาระงานท่ีเพ่ิมขึ้นในแต�ละปN 
             แนวทางแกHไข  องค<กรควรจัดหาบุคลากรกรดHานการปฏิบัติงานพัสดุเพ่ิมและส�งอบรม ใหH
ความรูH 
            2.ดHานระเบียบ กฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงวิธีการบ�อยคร้ังงานดHานพัสดุตHองปรับตัวตาม
การเปล่ียนแปลงและมีความเส่ียง ท่ีจะทําใหHเกิดขHอผิดพลาด 
            แนวทางการแกHไข ผูH รับผิดชอบงานพัสดุตHองหม่ันคHนหาความรูHใหม�และติดตามความ
เปล่ียนแปลงในทุกดHานใหHทันเวลา 
             สําหรับประเด็นอ่ืนๆ วิเคราะห<แลHวอยู�ในระดับ(ปานกลาง-ต่ํา) สามารถท่ีจะแกHไขไปพรHอมๆ
กับการปฏิบัติงานปกติไดH  โดยการกําหนดมาตรการในการเฝ̂าระวังประเด็นความเส่ียงในการจัดซื้อจัด
จHางประกอบดHวย 

1) ประกาศโรงพยาบาลแม�ลาน เร่ือง แนวทางปฏิบัติงานในหน�วยงานดHานการจัดซื้อจัดจHาง 
2) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจHางและแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจัดซื้อจัดจHาง 
3) ประกาศเจตนารมณ<ตHอตHานการทุจริตโรงพยาบาลแม�ลานใสสะอาด ร�วมตHานทุจริต” 

โรงพยาบาลแม�ลาน 
4) ประกาศเร่ือง  มาตรการป̂องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแกHไขการกระทําผิดวินัย

ของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม�ลาน 

3.การประหยัดงบประมาณ 

              ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจHาง ท้ังจํานวน 626 โครงการ เปZนเงินจํานวนท้ังส้ิน 
16,047,710.13 บาท (สิบหกลHานส่ีหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรHอยสิบบาทสิบสามบาทถHวน)ซึ่งมีบาง
วัสดุเท�าน้ันทีไม�จัดซื้อไม�เกินแผน 



4.การวิเคราะห�ปCญหาอุปสรรคข�อจํากัด 

1.การแจHงจัดสรรงบประมาณเร�งด�วน กําหนดเง่ือนเวลาในการปฏิบัติอาจจะทําใหHการ
ดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจHางไม�ครบถHวน/ถูกตHอง 

2.หน�วยงานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ<คลาดเคล่ือน เน่ืองจากการกําหนดคุณลักษณะ 
เฉพาะครุภัณฑ<การแพทย< ซึ่งมีลักษณะซับซHอนของครุภัณฑ< จึงทําใหHขั้นตอนการกําหนด 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ัน มีความคลาดเคล่ือนไปจากความตHองการใชHงาน 

3.การกําหนดราคาใหม� ตามมาตรเร�งรัดการใชHจ�ายงบประมาณและการปฏิบัติตามระเบียบฯท่ี
กําหนด  

4.การจัดซื้อ/จัดจHางไม�ไดHกําหนดตามแผน 

5.ตHองดําเนินการจัดซื้อ/จัดจHางในระบบท่ีภาครัฐกําหนด 

6.เจHาหนHาท่ีไม�เพียงพอกับภาระงานท่ีเพ่ิมขึ้นในแต�ละปN ซึ่งตHองมีความรูHในระเบียบ หลักเกณฑ< 
วิธีการปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขHอง 

5.แนวทางแก�ไขและปรับปรุงในป� 2563 

1.จัดประชุม จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจHาง ตั้งแต�ตHนปNงบประมาณ เพ่ือวางแผนรองรับงาน
เร�งด�วน เพ่ือใหHเกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาไดHทันที 

2.เจHาหนHาท่ีพัสดุและผูHปฏิบัติงาน ควรเขHารับการอบรมเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขHอง
กับการจัดซื้อจัดจHางท่ีปรับปรุงแกHไขเพ่ิมเติม เพ่ือใหHมีความรูHความเขHาใจเพ่ิมมากขึ้น และ
สามารถปฏิบัติงานไดHอย�างรวดเร็ว ถูกตHอง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจHางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว�าดHวยการจัดซื้อจัดจHางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

3.เตรียมขHอมูลรายละเอียดงบประมาณท่ีไดHรับเพ่ือดําเนินการจัดหาตามขั้นตอน 

4.จัดทําแผนการจัดซื้อ/จัดจHาง 

5.ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจHาง ตามขั้นตอนและระเบียบฯ หนังสือส่ังการท่ีกําหนด 

6.ศึกษาทําความเขHาใจในหลักเกณฑ< และระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการทุกขั้นตอน 

7.ขออนุมัติผูHอํานวยการ รพ.ในการขอเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบอินเตอร<เน็ต ใหHมีความเร็ว
สูงเพ่ือรองรับการจัดซื้อจัดจHางภาครัฐไดHอย�างรวดเร็ว 

 

                                                                        งานพัสดุ  โรงพยาบาลแม�ลาน 

                                                                                9 พฤศจิกายน 2563 

                                                                                          ผูHจัดทํา  

 



 
               

 

 

 


