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ค าน า 

โรงพยาบาลสันทราย ได้ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทราย 

เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อพบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน   ให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ 

มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อก าหนดของการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment – 

ITA) 

โรงพยาบาลสันทราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ  
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 

    งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
โรงพยาบาลสันทราย 

ตุลาคม 2562 
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บทท่ี 1 

บทน า 
1.หลักการและเหตุผล 

โรงพยาบาลสันทราย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบด าเนินงานและงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทราย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด าเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชน

สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ((Integrity and Transparency Assessment – ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีจะ

ช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน 

ดังนั้น โรงพยาบาลสันทราย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการด าเนินการ

ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ตลอดจนการรายงานผล

ตาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทราย เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ

และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.2 เพื่อให้เป็นตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

  2.3 เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปรับปรุงกระบวนงานให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  3.1 โรงพยาบาลสันทราย  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

  3.2 การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  3.3 การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.4 โรงพยาบาลสันทรายมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

4. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสันทราย 

  นางไพรสุดา ผิววรรณ์  พนักงานพิมพ์ ส.3 
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บทที่ 2  

ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลสันทราย มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1,960 
โครงการ  เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 36,689,195.09 บาท (สามสิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท
เก้าสตางค์) และโรงพยาบาลสันทราย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงาน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้. 
ล าดับ

ท่ี 
แผนงาน วิธีการจัดซ้ือ   

จัดจ้าง 
งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ประหยัด
ได้ (บาท) 

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น
(ร้อยละ) 

1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่งบ70% เฉพาะเจาะจง 27,700.00 27,500.00     200.00 100 

2 วัสดุส านักงาน e-Market 173,500.00 156,150.00   17,350.00 100 

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งบ70% เฉพาะเจาะจง 347,700.00 347,640.00 60.00 100 
4 ครุภัณฑ์การแพทย์งบค่าเสื่อม 20% e-bidding 2,000,000.00 1,750,000.00 250,000.00 100 

5 ครุภัณฑ์การแพทย์งบค่าเสื่อม 70%  e-bidding 5,017,800.00 4,763,577.00 244,223.00 100 

6 ครุภัณฑ์การแพทย์งบค่าเสื่อม 70% เฉพาะเจาะจง 457,900.00 457,900.00          - 100 

7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งงบ 
70% 

เฉพาะเจาะจง 50,500.00 49,000.00    1,500.00 100 

8 จ้างก่อสร้างร้ัว รพ.สต.ร้องเม็งงบ
20% 

เฉพาะเจาะจง 
 

364,897.00 364,897.00         - 100 

9 ครุภัณฑ์การแพทย์งบค่าเสื่อม 10% e-bidding 5,000,000.00 4,990,000.00   10,000.00 100 

10 จ้างเหมาท าฟันปลอม e-bidding    593,070.00    592,065.00 1,005.00 100 

11 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเอกซเรย์ e-bidding 2,024,460.00 1,188,000.00 836,460.00 100 
12 ซื้อวัสดุทั่วไปบริหาร เฉพาะเจาะจง 9,041,999.37 9,041,999.37           - 100 

13 จัดซื้อครุภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง 6,687,794.50 6,687,794.50 - 100 

14 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม เฉพาะเจาะจง 884,863.26 877,721.53 7,141.73 100 
15 จัดซื้อวัสดุการแพทย์ เฉพาะเจาะจง 16,553,486.32 16,553,486.32 - 100 

16 จัดซื้อวัสดุวิยาศาสตร์การแพทย์ bidding 12,747,382.20 9,720,162.00  3,027,220.20 100 

17 จัดซื้อเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง 50,647,041.20 50,647,315.75  100 
18 ก่อสร้าง bidding 10,322,085.42 8,816,000.00 1,506,085.42 100 

20 จ้างเหมาทั่วไป เฉพาะเจาะจง 19,713,315.75 19,713,315.75 - 100 

21 จ้างเหมาบุคคล เฉพาะเจาะจง 14,239,265.53 14,239,265.53 - 100 
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1.จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก
ตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลสันทราย มีจ านวนโครงการท่ีต้องจัดซื้อจัดจ้างท้ังส้ิน  4,248   โครงการ พบว่าวิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้างสูงท่ีสุด คือ วิธี เฉพาะเจาะจง  จ านวน  4,234 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.67 ของจ านวนโครงการ 
รองลงมาคือวิธี e-bidding จ านวน  13  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจ านวนโครงการ และ วิธี e-Market 
จ านวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ านวนโครงการ  

1.1 ตารางแสดงร้อยละจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

จ านวน 
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง สอบราคา คัดเลือก ตลาดอิเล็กทรอนิกส์      

(e-market) 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์             
(e-bidding) 

   4,248      4,234        -       -              1                13 
ร้อยละ       99.67              0.02             0.30 

 
2. งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก ตาราง
จะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย มีจ านวน 151,023,789.75     
บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) พบว่างบประมาณท่ีใช้         
ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจ านวนสูงสุด 119,047,835.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.82 ของจ านวนเงิน
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีจ านวนสูงสุด 
31,819,804.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.06 ของจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และวิธี e-Marke  มี
จ านวน  156,150.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  0.10  ของจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.1 ตารางแสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562 

งบประมาณ      

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะ 
เจาะจง 

สอบราคา คัดเลือก ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์      
(e-market) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์             
(e-bidding) 

151,023,789.75      119,047,835.75         -          - 156,150.00 31,819,804.00 
ร้อยละ 78.82 - - 0.10 21.06 
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จากตารางท่ี 1.1 และ 2.1 จะได้ว่าร้อยละจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับร้อยละของ

จ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดวิธีการ

จัดหาพัสดุ ดังนั้นการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสันทราย จึงเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 – 2562  
 3.1 ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกวธิีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562                                     

                                                                                                            หน่วย : โครงการ 

 
ปี61 ปี62 ปี61 ปี62 ปี61 ปี62 ปี61 ปี62 ปี61 ปี62 ปี61 ปี62 

1,970 4,248 1,960 4,234 - - - - 2 1 8 13 
  จากตารางท่ี 3.1 จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจัดหาพัสดุส าหรับงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ.2562 เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น จะเห็นได้ว่า
จ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงร้อยละ 115.63  เมื่อจ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า วิธีe-bidding เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.50 และเมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า วิธี
เฉพาะเจาะจง เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.70 ท้ังนี้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2  เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562               

 

ปี61 ปี62 ปี61 ปี62 ปี61 ปี62 ปี61    ปี 62 ปี61 ปี62 ปี61 ปี62 

45,358,707.09 151,023,789.75 23,517,124.09 119,047,835.75 2,750,000 - - - 399,840  56,150.00 21,166,637 31,819,804.00 

 

 

จ านวนโครงการ      

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะ 
เจาะจง 

สอบราคา คัดเลือก ตลาดอิเล็กทรอนิกส์      
(e-market) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์             
(e-bidding) 

งบประมาณ      
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะ 
เจาะจง 

สอบราคา คัดเลือก ตลาดอิเล็กทรอนิกส์        
(e-market) 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์              
(e-bidding) 
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บทท่ี 3 

บทวิเคราะห ์

                     โรงพยาบาลสันทราย ได้ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีได้

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง  มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใน 2 ลักษณะคือ ร้อยละ   

ของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และร้อยละของจ านวน

งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากแหล่งเงินงบประมาณและงบเงินบ ารุง 

ได้แก่ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินส่ิงก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

                    1. โรงพยาบาลสันทราย ด าเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ        

พบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงท่ีสุด คือ วิเฉพาะเจาะจง จ านวน 4,234 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.82 รองลงมาคือวิธี   e- 

bidding จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.03 และวิธี e-Market จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของ

จ านวนโครงการ 

                       2. งบประมาณในภาพรวมท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ จ านวน 4,248 โครงการ           

ในงบประมาณท้ังส้ิน 151,023,789.75 บาท พบว่างบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีจ านวน

สูงสุด 119,047,835.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.82 ของจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือวิธี 

e-bidding มีจ านวน 31,819,804.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  21.06 และวิธี e-Market มีจ านวน 56,150.00 บาท        

คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

                    3. การด าเนินการงานดังกล่าวประสบความส าเร็จ สามารถด าเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่าความ

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                   สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย โดยรวมนั้นเป็นไป

ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีก าหนดไว้  และมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความคุ้มค่า 

ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง  มีประสิทธิภาพ  

โปร่งใส ตรวจสอบได้  ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชน

สามารถเข้าตรวจสอบได้ 
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บทที่ 4 

สรุปและการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ตามรายงานการวิเคราะห์ 

สรุป และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี ้

4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.2 การวิเคราะห์ความเส่ียง 
4.3 ปัญหาและอุปสรรค 
4.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
4.5 แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4.1 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลสันทราย ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส การให้และ

การเปิดเผยข้อมูลถือเป็นมาตรการส าคัญท่ีส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลสันทราย จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุก

ขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตใน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ และการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสันทราย ด าเนินการ

จัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

การพัฒนากระบวนงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  โรงพยาบาลสันทราย พัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้ 
1. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมิน โดยทุกรายการในการจัดซื้อ 

จัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูล ตามระเบียบ 
2. โรงพยาบาลสันทราย ปฏิบัติตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางในการ 

ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยจัดท าแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
ซึ่งแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนการรายงานขอซื้อขอจ้าง 
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4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้วิเคราะห์ความเส่ียงในการ
ด าเนินงานประกอบด้วย 

1. ความเส่ียงด้านการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่าระดับโอกาสท่ี 
จะเกิดความเส่ียงในด้านการทุจริตดังกล่าว มีโอกาสท่ีจะเกิดน้อยมาก เทียบเป็นระดับความเส่ียงท่ีจะเกิดแล้วคิดเป็น 
ระดับ 1 จากระดับสูงสุด 5 

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พบว่าระดับความเส่ียงโอกาสท่ีจะเกิดการปฏิบัติไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบน้อยมาก เทียบเป็นระดับความเส่ียงท่ีจะเกิดแล้วคิดเป็น ระดับ 1 คือ เกิดขึ้นไม่เกิน 5 ปีต่อครั้ง    
จากระดับโอกาสท่ีจะเกิดสูงมาก คือ 1 เดือน 

4.3 การประหยัดงบประมาณ  

ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างท้ัง 4,248 โครงการ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จส้ิน เฉล่ียร้อย

ละ 100 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 5,901,245.35 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันสองร้อยส่ีสิบห้าบาท

สามสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 0.07 

4.4 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  

1. การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนก าหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติอาจจะท าให้การด าเนินการ 
จัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง/เป็นระเบียบใหม่ 

2. หน่วยงานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คลาดเคล่ือน เนื่องจากการก าหนดคุณลักษณะ

เฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและมีความซับซ้อนของครุภัณฑ์ จึงท าให้ข้ันตอนการก าหนด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนั้น มีความคลาดเคล่ือนไปจากความต้องการใช้งาน 

3.  การก าหนดราคากลางใหม่ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตาม 
ระเบียบฯท่ีก าหนด 

4. การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ได้ตามก าหนดแผน 
5. ต้องด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบท่ีภาครัฐก าหนด 
6. บุคลากรท่ีอยู่ในสายงานพัสดุ ลาออกจากการปฏิบัติงาน บุคลากรใหม่ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ 

และขาดองค์ความรู่ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
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4.5 การประหยัดงบประมาณ  

ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างท้ัง  4,248 โครงการ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จส้ิน เฉล่ีย

ร้อยละ 100 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 5,901,245.35 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันสองร้อยส่ีสิบห้า

บาทสามสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 0.07 

4.6  แนวทางแก้ไขและปรับปรุงในปี 2563 
1.  จัดประชุม จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งด่วน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาได้ทัน 
2.  ส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าอบรม ประชุม ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้  

ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี  
3.   เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับเพื่อด าเนินการจัดหาตามขั้นตอน 
4.   จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
5.   ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้ันตอนและระเบียบฯหนังสือส่ังการท่ีก าหนด 
6.   จัดท าผังและช้ีแจงรายละเอียด 

- ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
- ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ 
- ก าหนดวันท่ีด าเนินการ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ  ผู้ติดตามการด าเนินการ 

7.   ศึกษาท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการทุกขั้นตอนเมื่อ พรบ. 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
  8.   ขออนุมัติผู้อ านวยการ รพ.ในการขอเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอินเตอร์เน็ท ให้มีความเร็วสูงเพื่อ
รองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว 


