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 บทท่ี 1 
บทน า 

                  งานพสัดุ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ได้จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจดัจา้ง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จากข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ทุกวิธีการ ท่ีด าเนินการโดยส่วน
งานพัสดุ งานเภสัชกรรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานชันสูตร งานทันตกรรม และงานเครื่องมือแพทย์ 
โรงพยาบาลแม่ลาน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ท่ีก าหนดให้
ส่วนราชการมีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีการด าเนินการในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ท้ังน้ีเพื่อเป็น
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
และเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป ท้ังน้ีสามารถป้องกัน
ปราบปรามการเกิดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอีกทางหน่ึง 
                รายงานการวิเคราะห์การจดัซื้อจดัจา้งฉบับน้ีประกอบด้วยผลการด าเนินงานการจดัซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้างและ
ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องใน
โรงพยาบาลแม่ลาน น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
                1.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลแม่ลาน เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
                2.เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
                3.เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 และปรับปรุงกระบวนงาน
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  

ผลการด าเนินการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
หน่วยงาน: โรงพยาบาลแม่ลาน 

1.ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2562 

             การจดัซื้อจดัจา้งพสัดุ ในโรงพยาบาลแม่ลาน แบ่งเป็น 2 หมวดหลัก คือ พัสดุท่ัวไปหน่วย
พัสดุเป็นผู้จัดซื้อ พัสดุการแพทย์ จัดซื้อโดย 4 หน่วยงาน คือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มการพยาบาล โดยมีผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ดังน้ี 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลแม่ลาน มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน 909 
โครงการ เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 13,191,213.96  บาท (สิบสามล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นหน่ึงพันสอง
ร้อยสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์)  และโรงพยาบาลแม่ลาน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

ประเภท งบประมาณในการ
จัดซื้อ(บาท) 

ร้อยละ 

ยา 5,532,148.85 41.93 
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,105,207.00 15.95 
วัสดุทันตกรรม 91727.95 0.69 
วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 422,585.00 3.20 
วัสดุทางการแพทย์ 382,320.00 2.89 
วัสดุส านักงาน 672,221.52 5.09 
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 334,534.86 2.53 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 33,083.10 0.25 
วัสดุก่อสร้าง 72,168.00 0.54 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 21,740.00 0.16 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 194,385.00 1.47 
วัสดุงานบ้านงานครัว 1,094,708.38 8.29 
วัสดุอื่นๆ 5,539.00 0.04 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 15,411.00 0.11 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 26,000.00 0.19 



         ในงบประมาณ 2562 พัสดุท่ีมีการด าเนินการจัดจัดสูงสุดคือเวชภัณฑ์ยา(ร้อยละ 41.93)รอง
ลงคือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา(ร้อยละ 15.95)ซึ่งเป็นหมวดพัสดุท่ีใช้ในการบริการผู้ป่วยโดยตรง 
         การจัดซื้อ จัดจ้าง ถือเป็นกระบวนการส าคัญในการบริหารพัสดุ จึงมี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมาย มติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติจ านวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด คุ้มค่า ได้พัสดุตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตร 11 

       งานพสัดุ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลแม่ลาน ส านักงานสาธารณสขุจงัหวัดปัตตานี 
จึงได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้ึน เพื่อ
เป็นการสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างท้ังหมดท่ีด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ว่ามี
มากน้อยเพียงใด ทบทวนกระบวนการ ข้ันตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมายมติต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ผลจากการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด 
พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ อย่างไร 

           ในปีงบประมาณ 2562 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลแม่ลาน ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจัดหาพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์
ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแม่ลาน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

                 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวธิกีารจดัซื้อจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ 
2562 จากตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลแม่ลาน ตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ 2562  
โรงพยาบาลแม่ลาน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีโครงการ 909 โครงการ                 

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 189,500.00 1.43 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 194,000.00 1.47 
ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์  16,499.00 0.12 
ปรับปรุง รพ.สต.ม่วงเต้ีย 269,800.00 2.04 
ปรับปรุงห้องประชุม 180,800.00 1.37 
ติดต้ังกล้องวงจรปิดอาคารผู้ป่วยนอก 192,366.00 1.45 
ระบบ Firewall for Upgrade 101,650.00 0.77 
ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาภาพ เอกซเรย์ 300,000.00 2.27 
จัดจ้างเหมาอื่นๆ 742,819.30 5.63 
รวม 13,191,213.96 100 



1.1 ตารางแสดงร้อยละของจ านวนโครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้ว

เสร็จในปีงบประมาณ 2562 
(โครงการ) 

ร้อยละ 

1.วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์(E-market) 0 0 
2.วิธีคัดเลือก 0 0 
3.วิธีประกวดราคา อิเลคทรอนิกส์(E-
bidding) 

0 0 

4.วิธีเฉพาะเจาะจง 909 100 
5.วิธีสอบราคา 0 0 
รวม 909 100 

2.งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โรงพยาบาลแม่ลาน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมท้ังสิ้น 13,191,213.96 บาท (สิบสามล้านหน่ึง
แสนเก้าหมื่นหน่ึงพันสองร้อยสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์) จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการท่ี
จ านวนสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100  
          2.1 ตารางร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2562  
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้ว

เสร็จในปีงบประมาณ 2562 
(โครงการ) 

ร้อยละ 

1.วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์(E-market) 0 0 
2.วิธีคัดเลือก 0 0 
3.วิธีประกวดราคา อิเลคทรอนิกส์(E-
bidding) 

0 0 

4.วิธีเฉพาะเจาะจง 13,191,213.96 100 
5.วิธีสอบราคา 0 0 
รวม 13,191,213.96 100 

            สรุปตารางท่ี 1.1  และ 2.1 จะได้ร้อยละจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
สอดคล้องกับร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เน่ืองจากงบประมาณใน
การจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นสิ่งก าหนดวิธีการ จัดหาพัสดุ ดังน้ันการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม่ลาน จึง
เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการและมติ คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง   
    3.เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ 
2561-2562 
       3.1 เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 



ประเภทการจัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2561  

จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2562 

จ านวนผลต่าง 

1.วิธีตลาด 
อิเล็กทรอนิกส์(E-
market) 

0 0 0 

2.วิธีคัดเลือก 0 0 0 
3.วิธีประกวดราคา 
อิเลคทรอนิกส์(E-
bidding) 

0 0 0 

4.วิธีเฉพาะเจาะจง 6,628,492.39 13,191,213.96 4,403,513.57 
5.วิธีสอบราคา 0 0 0 
รวม 6,628,492.39 13,191,213.96 652,721.57 

              จากตารางที่ 3.1 การใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2561 พบว่าในปีงบประมาณ 2562 มีการใช้
จ่ายเพิ่มข้ึน เน่ืองด้วยโรงพยาบาลปรับปรุงซ่อมแซมตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ท้ังน้ีเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
 

บทที่ 3 
บทวิเคราะห ์

               โรงพยาบาลแม่ลาน ได้ท าการวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ 2562 
ท่ีได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติและมติรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ลดปัญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสนับสนุนการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณตลอดจนให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใน 2 ลักษณะ คือร้อยละของจ านวน โครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 และร้อยละของงบประมาณจ าแนก ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จากแหล่งเงินงบประมาณและงบเงินบ ารุง ได้แก่งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
              1.งบประมาณภาพรวมท่ีใช้การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ จ านวน 909 โครงการ 
เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 11,032,005.96บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นสองพันห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) 
พบว่างบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  
              2.การด าเนินงานดังกล่าวประสบความส าเร็จ สามารถด าเนินการภายใต้หลักการความ
คุ้มค่าความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม นอกจากน้ียังสามรถ
เร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ของส านักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ลานโดยรวม



น้ัน เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ท่ีก าหนดไว้ และมีการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชน สามารถเข้าตรวจสอบได้ 
 

บทที่ 4 
สรุปและการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 

 
รายงานการวิเคราะห ์
                  สรุป และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจดัซื้อจดัจา้ง ของโรงพยาบาล
แม่ลาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังน้ี 
                  1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
                  2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
                  3.ปัญหาและอุปสรรค 
                  4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
                  5.แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
2562 
1.สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 
                  โรงพยาบาลแม่ลาน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส การให้และการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ในกระบวนการการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลแม่ลาน จึงจัดให้มีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกข้ันตอน เพื่อให้กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 
และการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม่ลาน ด าเนินการจัดหา พัสดุเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
การพัฒนากระบวนการงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 
                 โรงพยาบาลแม่ลาน พัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 
สรุปได้ดังน้ี 
                 1.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจ้ดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมิน โดยทุก
รายการในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูล  ตามระเบียบ 
                 2.โรงพยาบาลแม่ลาน ปฏิบัติตามประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางใน
การตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยท าแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในข้ันตอนการรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง 
                 3.มีการด าเนินการตาม มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการ
กระท าผิดวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 



                จากการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงใน
การ ด าเนินงานประกอบด้วย ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง,ผลกระทบต่อหน่วยงาน 
มาตรการ/กิจกรรม ควบคุม ดังน้ี 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม 

1.1 ด้านนโยบาย ไม่มีการก าหนดนโยบาย
เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 

บุคลากรไม่มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ก าหนดแนวทางเพื่อให้
บุคคลากรยึดถือ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

 

 

1.2 ด้านระเบียบ
กฏหมาย 

มีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวิธี ปฏิบัติและมี
หนังสือเวียนเพิ่มเติม
บ่อยครั้ง 

ท าให้เกิดความสับสนใน
การปฎิบัติงาน 

ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

 

 

1.3 ด้านข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารท่ีควบคุมก ากับ
ดูแลไม่มีการก าหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ท าให้เกิดปัญหาการ
ปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า 

ก าหนดรูปแบบ แนวทาง
ข้ันตอน และหลักเกณฑ์
ส าหรับด าเนินการท่ี
ชัดเจนให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานให้เกิดความ 

รวดเร็ว ถูกต้องและเป็น
ธรรม  

1.4 ด้าน
เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอกับ
ภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนในแต่
ละปี 

ท าให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยัง
ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุท่ี
ถูกต้อง 

ควรจัดหาบุคลากรกร
ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ
เพิ่มและส่งอบรม ให้
ความรู้ 

1.5 ด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในโดยตรง

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เป็น
ผู้จัดท าและตรวจสอบ 

ควรจะจัดต้ังกลุ่มงาน/
งานท่ีรับผิดชอบการ



และไม่มีกลุ่มงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน 

ภายในท าให้การ
ตรวจสอบไม่สามารถ 
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
และท่ัวถึง เป็นผลการ 
ประเมินความเสี่ยงและ 
การควบคุมสภาพแวดล้อม
การบริหารจัดการพัสดุไม่
ถูกต้อง 

ตรวจสอบภายในโดยตรง 
จะได้ช่วยตรวจสอบ อีก
ครั้ง 

2.ปัญหาด้านการจัดหาพัสด ุ

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม 

การก าหนดความ
ต้องการ 

ในการก าหนดความ
ต้องการในการจัดท าแผน
เสนอของงบประมาณ 
หน่วยงานท่ีไม่ขอมี
แนวทางก าหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุ
ความต้องการใช้พัสดุท่ี
ชัดเจน 

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรง
กับตามคุณลักษณะท่ี
ต้องการใช้ ราคาไม่
เหมาะสม และไม่ทันต่อ
การใช้งาน 

ควรก าหนดนโยบายใน
การก าหนด กฎ ระเบียบ 
หรือแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนเพื่อให้ แต่ละ
หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง 
ในการก าหนดความ
ต้องการพัสดุ 

3.ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

การวางแผนการ
จัดหาพัสดุ 

ความล่าช้าในการเสนอ
แผนและลงนามอนุมัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการ จัดท าแผนได้
ทันตาม ระยะเวลาท่ี
กระทรวงก าหนด 

ก าหนดระยะเวลา จะ
ช่วยในด้านการบริหาร 
จัดการ การท า
แผนปฏิบัติการได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

 

4.ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ี
เร่งด่วน กระช้ันชิด 

ท าให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามกฎหมายใหม่ได้ 

อาจเกิดข้อทักท้วงท่ีมา
จากหน่วยงานภายนอก 
เช่น สตง.หรือการ
ตรวจสอบภายใน 
กระทรวง 

เน่ืองจากการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่า ด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มีระเบียบ



ก าหนด วิธีการปฏิบัติ
และระยะเวลา ควรให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน จะได้มีการวาง
แผนการท างาน 

 

 

 

 

5.ปัญหาด้านการตรวจรับพัสด ุ

ปัญหาบุคคลากรท่ี
เป็นคณะกรรมการ 

บุคลากรท่ีได้รับการ
แต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ขาดความรู้ความ
เข้าใจความช านายและ
ทักษะท่ีดีเกี่ยวกับการ
ตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้การตรวจรับพัสดุ ไม่
เป็นไปตามสัญญา หรือ
ข้อก าหนด 

ควรมีการฝึกอบรมให้
ความรู้เฉพาะด้านและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง แก้
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

 

 

 

6.ปัญหาด้านควบคุมงาน 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อ
หน่วยงาน 

มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม 

 

 

ปัญหาช่างผู้
ควบคุมงานท่ีมา
จากหน่วยงานด้าน
นอก 

บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ให้เป็นผู้ควบคุมงาน ท่ีมา
จากหน่วยงานภายนอก ขาด 
ความรู้ ความเข้าใจในแบบ
รูป รายการก่อสร้าง 

ท าให้การส่งมอบงานไม่
เป็นไปตามรูปแบบ 
รายการก่อสร้าง จึงท า
ให้มีการแก้ไข ให้ตรง 
ตามรูปแบบรายการ 
ท าให้ระยะเวลาในการ
ก้อสร้างล่าช้าออกไป
และไม่เป็นไปตาม 

ควรท าความเข้าใจแบบ
รูปรายการ ก่อนท าการ
ก่อสร้างให้แก่ช่างผู้
ควบคุมงานท่ีมาจาก
หน่วยงานภายนอก 



ก าหนด ระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง 

 

 

7.ปัญหาด้านควบคุมพัสด ุ

พัสดุเกิดความ
เสียสูญหาย/
เสียหาย 

ไม่มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุท่ี
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล
พัสดุ 

 

หน่วยงานต้องสูญเสีย
ด้านทุนการชดเชย
ความสูญหาย ความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ
พัสดุท่ีจัดเก็บ 

จัดท าสถานท่ีเก็บพัสดุท่ีมี
ลักษณะมิดชิดจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ี ควบคุมห้อง
พัสดุโดยมีการ ขอ
อนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุ
ทุกครั้ง ครั้งท่ีมีการขอใช้
ห้องพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

8.ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสด ุ

มีพัสดุเสื่อมสภาพ 
หมดความจ าเป็น
ในการใช้งาน เป็น
จ านวนมาก 

พัสดุท่ีช ารุดเสื่อมสภาพไม่
ส่งคืนเพื่อน ามาจ าหน่าย 

พอไปตรวจพบท าให้มี
พัสดุคงเหลือท่ีหมด 
ความจ าเป็น 

ให้มีการจ าหน่ายพัสดุ
ตามสภาพ ความเป็นจริง
หรือข้อเท็จจริงท่ี
คณะกรรมการได้ท าการ 
ตรวจสอบประจ าปีและ
ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ เพื่อให้การ เก็บ
รักษาพัสดุมีน้อยสุด และ
เพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกิน
ความจ าเป็นและล้าสมัย
เป็นการประหยัด
งบประมาณ 

ขั้นตอนวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี ้



1.ความเสี่ยงระดับต่ ามาก คะแนน 1-4 
2.ความเสี่ยงระดับต่ า คะแนน 4-8 
3.ความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน 8-14 
4.ความเสี่ยงระดับสูง คะแนน 15-21 
5.ความเสี่ยงระดับสูงมาก คะแนน 21-25 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 
โรงพยาบาลแม่ลาน 

ข้ันตอน วัตถุประสง
ค์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกร
ะทบ 

การประเมินความ
เสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

1.ด้าน
สภาพแว
ดล้อม
ท่ัวไป 
ในการ
จัดการ
งานพัสดุ 

-เพื่อให้
การ
ด าเนินงาน 
ด้านพัสดุมี
ความ
ถูกต้อง
โปร่งใส 
ตาม
ระเบียบ 
หลักเกณฑ์
ของทาง
ราชการ 

1.1ด้าน
นโยบาย 
 
 
 
 
 
1.2ด้าน
ระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
1.3ด้าน
ข้ันตอน
การ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
1.4ด้าน
เจ้าหน้าท่ี 

-ให้มีการ
ก าหนด
นโยบาย 
เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 
 
-มีการ
เปลี่ยนแปลง
ระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมี
หนังสือเวียน
เพิ่มเติม
บ่อยครั้ง 
 
-ผู้บริหารท่ี
ควบคุม
ก ากับดูแลไม่
มีการ
ก าหนด
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน
หน้าท่ี 
-เจ้าหน้าท่ี
ไม่เพียงพอ

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

4 

2 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

5 

4 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

20 

ต่ ากว่า 
 
 
 
 
 
 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ า 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 

6 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 



กับภาระงาน
ท่ีเพิ่มข้ึนใน
แต่ละปี 
-หน่วยงาน
ไม่มี
เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ
ภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.ด้าน
การ
จัดหา
พัสดุ 

 2.1การ
ก าหนด
ความ
ต้องการ 

-หน่วยงานท่ี
ขอพัสดุไม่มี
แนวทาง
ก าหนด
ความ
ต้องการใช้
พัสดุและไม่
ระบุความ
ต้องการท่ี
ชัดเจน 
 
 

3 4 12 ปาน
กลาง 

3 

3.ด้าน
การ
จัดท า
แผนการ
จัดซื้อจัด
จ้าง 

 3.1การ
วางแผน
จัดหาพัสดุ 

การเสนอ
แผนจัดหา
พัสดุและ 
การอนุมัติ
แผนล่าช้า 

3 3 9 ปาน
กลาง 

6 

4.ด้าน
การ
ด าเนิน
จัดหา
พัสดุ 

 4.1การ
จัดซื้อจัด
จ้างท่ี
เร่งด่วน
กระช้ันชิด 

-เกิด
ข้อผิดพลาด
ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

3 3 9 ปาน
กลาง 

4 

5.ด้าน
การ
ตรวจรับ

 5.1 การ
ตรวจรับ
พัสดุ ไม่

-บุคคลากรท่ี
เป็น
คณะกรรมก

3 3 9 ปาน
กลาง 

4 



พัสดุ เป็นไป
ตาม
สัญญา 
หรือ
ข้อก าหนด 

ารตรวจรับ
พัสดุขาด
ความรู้ความ
เข้าใจความ
ช านาญ
ทักษะท่ีดี ใน
การตรวจรับ
พัสดุ 
 

6.ด้าน
การ
ควบคุม
งาน 

 6.1ช่าง
ควบคุม
งาน ท่ีมา
จาก
ภายนอก
ขาด
ความรู้ 
ความ
เข้าใจใน
รูปแบบ
รายการ
ก่อสร้าง 

-ส่งมอบงาน
ไม่เป็นไป
ตามแบบรูป
รายการท า
ให้มีการ
แก้ไขแบบ
รูปรายการ 
และ
ระยะเวลาใน
การก่อสร้าง
ล่าช้า ไม่
เป็นไปตาม
ก าหนด
สัญญาจ้าง 
 

2 3 6 ต่ า 5 

7.ด้าน
การ
ควบคุม
พัสดุ 

 7.1พัสดุมี
การสูญ
หาย/
เสียหาย 

พัสดุมีการ
เสียหาย ไม่มี
สถานท่ี
จัดเก็บพัสดุ
ท่ี ปลอดภัย 
และควบคุม
ก ากับดูแล 
 

2 3 3 ต่ า 5 

8.ด้าน
การ
จ าหน่าย
พัสดุ 

 8.1มีพัสดุ
ท่ี
เสื่อมสภา
พหมด

-เจ้าหน้าท่ี
ผู้ใช้งาน ขาด
ความรู้ 
ความเข้าใจ 

3 3 9 ต่ า 5 



ความ 
จ าเป็นใน
การ
ท างาน
จ านวน
มาก 

เมื่อพัสดุ
ช ารุดไม่
ส่งคืนให้งาน
พัสดุ เพื่อท า
การจ าหน่าย 

 
 ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ าต้ังแต่
คะแนน 15 คะแนน จ านวน 2 ด้าน 
           จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลแม่ลานมีความเสี่ยงสงูดังน้ี 
            1.ด้านปัจจัยเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอกับภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 
             แนวทางแกไ้ข  องค์กรควรจัดหาบุคลากรกรด้านการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่งอบรม ให้
ความรู้ 
            2.ด้านระเบียบ กฎหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบ่อยครั้ง งานด้านพัสดุต้องปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยง ท่ีจะท าให้เกิดข้อผิดพลาด 
            แนวทางการแก้ไข ผู้รับผดิชอบงานพสัดุต้องหม่ันค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา 
             ส าหรับประเด็นอ่ืนๆ วิเคราะห์แลว้อยู่ในระดับ(ปานกลาง-ต่ า) สามารถท่ีจะแก้ไขไปพร้อมๆ
กับการปฏิบัติงานปกติได้  โดยการก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัด
จ้างประกอบด้วย 

1) ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3) ประกาศเจตนารมณ์ต้อต้านการทุจริตโรงพยาบาลแม่ลานใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”  

โรงพยาบาลแม่ลาน 
4) ประกาศเรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระท าผิดวินัย

ของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม่ลาน 

3.การประหยัดงบประมาณ 

              ผลการด าเนินงานจดัซื้อจดัจา้ง ท้ัง จ านวน 909 โครงการ เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 
11,032,005.96บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นสองพันห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)  ซึ่งมีบางวัสดุ
เท่าน้ันทีไม่จัดซื้อไม่เกินแผน 

4.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคข้อจ ากัด 

1.การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน ก าหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติอาจจะท าให้การ
ด าเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง 



2.หน่วยงานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คลาดเคลื่อน เน่ืองจากการก าหนดคุณลักษณะ 
เฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนของครุภัณฑ์ จึงท าให้ข้ันตอนการก าหนด 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ัน มีความคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการใช้งาน 

3.การก าหนดราคาใหม่ ตามมาตรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตามระเบียบฯท่ี
ก าหนด  

4.การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ได้ก าหนดตามแผน 

5.ต้องด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบท่ีภาครัฐก าหนด 

6.เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอกับภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี ซึ่งต้องมีความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

5.แนวทางแก้ไขและปรับปรุงในปี 2562 

1.จัดประชุม จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงาน
เร่งด่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาได้ทันที 

2.ส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าอบรม ประชุม ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี 

3.เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับเพื่อด าเนินการจัดหาตามข้ันตอน 

4.จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

5.ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามข้ันตอนและระเบียบฯ หนังสือสั่งการท่ีก าหนด 

6.ศึกษาท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการทุกข้ันตอน 

7.ขออนุมัติผู้อ านวยการ รพ.ในการขอเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอินเตอร์เน็ต ให้มีความเร็ว
สูงเพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว 

 

                                                                        งานพสัดุ  โรงพยาบาลแม่ลาน  

                                                                                 พฤศจกิายน 2562  

                                                                                          ผู้จดัท า  

 

 
               

 

 

 


