
 
 

 

 

 

 

วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

โรงพยาบาลสันทราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 งานพัสด ุ

                                                           กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

                                                          โรงพยาบาลสันทราย 

 

 



 
 

ค าน า 

โรงพยาบาลสันทราย ได้ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทราย 

เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อพบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน   ให้สมประโยชน์ต่อการบรหิารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ มี

ประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อก าหนดของการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

โรงพยาบาลสันทราย หวังเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานเลม่นี้จะเปน็ประโยชน์แกห่น่วยงานและผูส้นใจ  
ขอขอบคุณผู้มสี่วนร่วมในการด าเนินการ 
 

    งานพัสดุ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
โรงพยาบาลสันทราย 

ตุลาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 



 
 

สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

 ค าน า          ก 

 สารบัญ          ข 

 บทที่ 1 บทน า         1 

 บทที่ 2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลสันทราย ปี 2562    3 

  บทที่ 3 บทวิเคราะห ์        6 

 บทที่ 4 บทสรปุและการปรบัปรุงด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 7 

  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซือ้จัดจ้างในปงีบประมาณ 2562 8 

          บรรณานุกรม         ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



 
 

 

บทที่ 1 

บทน า 
1.หลักการและเหตุผล 

โรงพยาบาลสันทราย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบด าเนินงานและงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 เพื่อให้การจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสนัทราย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยด้วยการจัดซือ้

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด าเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (( Integrity and Transparency Assessment – ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วย

ยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน 

ดังนั้น โรงพยาบาลสันทราย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการด าเนินการตาม

ประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ตลอดจนการรายงานผลตา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทราย เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

  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.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

  3.1 โรงพยาบาลสันทราย  ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ

คณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

  3.2 การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ

มีการแข่งขันทีเ่ป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต คอรร์ัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  3.3 การเบกิจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.4 โรงพยาบาลสันทรายมีการปรบัปรุงกระบวนการอย่างตอ่เนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

4. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  งานพัสดุ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย 

  นางไพรสุดา ผิววรรณ์  พนักงานพิมพ์ ส.3 
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บทท่ี 2  

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลสันทราย มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1,960 
โครงการ  เป็นจ านวนเงินทัง้สิ้น 36,689,195.09 บาท (สามสิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึง่ร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้า
สตางค์) และโรงพยาบาลสันทราย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดงักล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน 
การวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้. 
ล าดับ

ท่ี 
แผนงาน วิธีการจัดซื้อ   

จัดจ้าง 
งบประมาณท่ี
ได้รับ (บาท) 

งบประมาณท่ี
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
ท่ีประหยัด
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 จ้างก่อสร้างรั้ว 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 จ้างเหมาเช่าเครื่องเอกซเรย์ e-bidding 2,024,460.00 1,188,000.00 836,460.00 100 
12 ซ้ือวัสดุทั่วไปบริหาร เฉพาะเจาะจง 9,041,999.37 9,041,999.37           - 100 

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

14 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม เฉพาะเจาะจง 884,863.26 877,721.53 7,141.73 100 
15 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ เฉพาะเจาะจง 16,553,486.32 16,553,486.32 - 100 

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

17 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ 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 าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากตาราง
ดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลสันทราย มีจ านวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น  4,248   โครงการ พบว่าวิธีการ จัดซื้อ
จัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธี เฉพาะเจาะจง  จ านวน  4,234 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.67 ของจ านวนโครงการ รองลงมาคือ
วิธี 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 าแนกตามวิธีการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

จ านวน 
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง สอบราคา คัดเลือก ตลาดอิเล็กทรอนิกส์      

(e-market) 
วิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์             
(e-bidding) 

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

 
2. งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก ตารางจะ
เห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย มีจ านวน 151,023,789.75     บาท 
(หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) พบว่างบประมาณที่ใช้         ในการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจ านวนสูงสุด 119,047,835.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.82 ของจ านวนเงิน
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) มีจ านวนสูงสุด 
31,819,804.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.06 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และวิธี e-Marke  มี
จ านวน  156,150.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  0.10  ของจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.1 ตารางแสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

งบประมาณ      

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะ 
เจาะจง 

สอบราคา คัดเลือก ตลาด
อิเลก็ทรอนิกส์      
(e-market) 

วิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์             
(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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จากตารางที่ 1.1 และ 2.1 จะได้ว่าร้อยละจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับรอ้ยละของ

จ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นสิ่งที่ก าหนดวิธีการ

จัดหาพสัดุ ดังนั้นการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสันทราย จงึเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ

คณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้อง 

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

                                                                                                            หน่วย : โครงการ 

 
ป6ี1 ป6ี2 ป6ี1 ป6ี2 ป6ี1 ป6ี2 ป6ี1 ป6ี2 ป6ี1 ป6ี2 ป6ี1 ป6ี2 

1,970 4,248 1,960 4,234 - - - - 2 1 8 13 
  จากตารางที่ 3.1 จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพสัดสุ าหรบังบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปี พ.ศ.2562 เปรียบเทียบปงีบประมาณ พ.ศ.2561 และปงีบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น จะเห็นได้ว่าจ านวน
โครงการปงีบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มข้ึนกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงร้อยละ 115.63  เมื่อจ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง พบว่า วิธีe-bidding เพิ่มข้ึนร้อยละ 62.50 และเมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า วิธีเฉพาะเจาะจง 
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 53.70 ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้อง 
3.2  เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562               

 

ปี61 ป6ี2 ปี61 ปี62 ปี61 ป6ี2 ปี61    ป ี62 ป6ี1 ปี62 ป6ี1 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      
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

เฉพาะ 
เจาะจง 

สอบราคา คัดเลือก ตลาดอิเล็กทรอนิกส ์       
(e-market) 

วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์              
(e-bidding) 
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บทที่ 3 

บทวิเคราะห์ 

                     โรงพยาบาลสันทราย ได้ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  มีประสิทธิ ภาพ 

โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใน 2 ลักษณะคือ ร้อยละ   ของ

จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และร้อยละของจ านวนงบประมาณ

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากแหล่งเงินงบประมาณและงบเงินบ ารุง ได้แก่ งบ

ลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

                    1. โรงพยาบาลสันทราย ด าเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการพบวิธีการ

จัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด 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 ของจ านวน

โครงการ 

                       2. งบประมาณในภาพรวมที่ ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ จ านวน 4,248 โครงการ           

ในงบประมาณทั้งสิ้น 151,023,789.75 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีจ านวน

สูงสุด 119,047,835.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.82 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 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 านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

                    3. การด าเนินการงานดังกล่าวประสบความส าเร็จ สามารถด าเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่าความ

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                   สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย โดยรวมนั้นเป็นไป

ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดไว้  และมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความคุ้มค่า 

ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  มีประสิทธิภาพ  

โปร่งใส ตรวจสอบได้  ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชน

สามารถเข้าตรวจสอบได้ 
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บทท่ี 4 

สรุปและการปรบัปรุงการด าเนินงานดา้นการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ตามรายงานการวิเคราะห์ 

สรปุ และแนวทางการปรับปรงุการด าเนินงานด้านการจัดซือ้จัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี ้

4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
4.3 ปัญหาและอุปสรรค 
4.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
4.5 แนวทางแก้ไขเพื่อการปรบัปรุงการด าเนินงานด้านการจดัซื้อจัดจ้างในปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลสันทราย ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส การให้และ

การเปิดเผยข้อมูลถือเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดข้ึนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลสันทราย จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและ                  

ทุกข้ันตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการทุจริต     

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ และการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสันทราย ด าเนินการ

จัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

การพัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจา้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

จัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมลู ตามระเบียบ 
2. โรงพยาบาลสันทราย ปฏิบัติตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางในการ 

ตรวจสอบผู้ปฏิบัตงิาน งานพัสดุ เพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนอย่างเครง่ครัด โดยจัดท าแบบแสดงความบรสิุทธ์ิใจ               
ซึ่งแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในข้ันตอนการรายงานขอซื้อขอจ้าง 
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4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  จากการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ด ำเนินงำนประกอบด้วย ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปจัจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ขั้นตอนท่ี 1 ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
1. ด้านสภาพแวดล้อมท่ัวไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
1.1 ด้านนโยบาย ไม่มีการก าหนดนโยบายเพื่อให้

ยึดถือและปฏิบัตทิี่ชัดเจน 
บุคลากรไม่มีแนวทางใน
การปฏิบัตงิานใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ 

ก าหนดแนวทางเพื่อใหบุ้คคลากร
ยึดถือในการปฏิบัตงิานที่ชัดเจน 
 

1.2 ดา้นระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนงัสือเวียน
เพิ่มเตมิบ่อยครั้ง 

ท าให้เกิดความสับสนต่อ
การปฏิบัตงิาน 

ต้องใหผู้้ปฏิบัตงิานพัสดเุข้ารับ
การฝกึอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

1.3 ด้านข้ันตอนการ 
     ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารที่ควบคุมก ากับดูแลไม่
มีการก าหนดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ท าให้เกิดปัญหาการ
ปฏิบัติงานพสัดุล่าช้า 

ก าหนดรปูแบบ แนวทาง ข้ันตอน 
และหลักเกณฑส์ าหรับ
ด าเนินการทีจ่ัดเจน ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานพสัดุทราบ เพื่อลด
ข้ันตอนการปฏิบัตงิานให้เกิด
ความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
ธรรม 

1.4 ด้านเจ้าหน้าที ่ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบเนื่องจากลาออกไป
รับการบรรจุหรือมกีาร
สับเปลี่ยนหน้าที่  

ท าให้ผูป้ฏิบัติงานพสัดุยัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบังานพสัดุที่
ถูกต้อง 

ควรจัดหาบุคคลากรด้านการ
ปฏิบัติงานพสัดุเพิม่และส่งอบรม
ให้ความรู ้

1.5 ด้านการตรวจสอบ 
     ภายใน 

หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยตรง 
และไม่มีกลุ่มงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าที่พสัดุ เป็น
ผู้จัดท าและตรวจสอบ
ภายใน ท าให้การ
ตรวจสอบไมส่ามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
และทั่วถึง เป็นผลให้การ

ควรจะจัดต้ังกลุม่งาน/งาน ที่
รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน
โดยตรง จะได้ช่วย 
ตรวจสอบอีกครั้ง 
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ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
ประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมภาพแวดล้อม
การบริหารจัดการพสัดุ
ไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
การก าหนดความต้องการ 
 
 
 

ในการก าหนดความต้องการ 
ในการจัดท าแผนขอ
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอไม่
มีแนวทางก าหนดความต้องการ
ใช้พัสดุ ไม่ระบุความต้องการใช้
พัสดุที่ชัดเจน 

เป็นเหตุให้ได้พสัดุไม่ตรง
ตามคุณลักษณะที่
ต้องการใช้ ราคาไม่
เหมาะสม และไม่ทันต่อ
การใช้งาน  

ควรก าหนดนโยบายในการ
ก าหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้
แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดความต้องการใช้
พัสด ุ
 

3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การวางแผนการจัดหาพสัด ุ ความล่าช้าในการเสนอแผน

และลงนามอนมุัติแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้หน่วยงานไม่
สามารถด าเนินการจัดท า
แผนได้ทันตามระยะเวลา
ที่กระทรวงก าหนด 

มีการเปลี่ยนแปลงค าสัง่ในการ
มอบอ านาจเพือ่ความคล่องตัวใน
ด้านการบริหารจัดการ การจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
4.1 หน่วยงานที่ต้องการ
พัสดุ ไม่มีความรู้ในการ
ก าหนด Tor (รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขใน
รายละเอียดของตัวพสัดุหรือ
ของผลส าเรจ็ของงานหรือ
ของตัวผู้ทีจ่ะเข้าแข่งขัน
เสนอราคาไม่ชัดเจน 
 

ท าให้เมือ่ประกาศประกวด
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มี
ผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค หรือ
มีการอทุธรณ์ผลการพิจารณา  

หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนการจัดซือ้จัด
จ้างหรือตามระยะเวลาที่
กระทรวงก าหนด ท าให้
การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า  

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบในการ
จัดท าขอบเขตของงาน TOR 
เกี่ยวกับวิธีการก าหนดความ
ต้องการพสัด ุ



 
 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วน กระช้ันชิด 

ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมาย 
ใหม่ได้ 

อาจเกิดข้อทักท้วงที่มา
จากหน่วยงานภายนอก 
เช่น สตง. หรือตรวจสอบ
ภายในกระทรวง 

เนื่องจากการจัดซือ้จัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มีระเบียบก าหนดวิธีปฏิบัติ
และระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มี
การวางแผนการท างาน 

5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 
ปัญหาบุคลากรทีเ่ป็น
คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ

บุคลากรที่ได้รบัการแตง่ตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
ขาดความรู้ความเข้าใจ ความ
ช านาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกบั
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้การตรวจรับพสัดุ 
ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนด 

ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้
เฉพาะด้านและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าทีห่รอืผูท้ี่
เป็นเป็นคณะกรรมการตรวจรบั
พัสดุ  

6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงาน 
ที่มาจากหน่วยงานภายนอก 

บุคลากรที่ได้รบัการแตง่ตั้งให้
เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก ขาดความรู้
ความเข้าใจในแบบรูปรายการ
ก่อสร้าง 

ท าให้การส่งมอบงานไม่
เป็นไปตามแบบรูป
รายการกอ่สร้าง จึงท าให้
มีการแก้ไข ให้ตรงตาม
แบบรปูรายการ ท าให้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ล่าช้าออกไปและไม่
เป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาในสญัญาจ้าง 

ควรท าความเข้าใจแบบรูป
รายการ ก่อนท าการก่อสร้าง 
ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก 

7. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ 
   พัสดุเกิดการสูญหาย/ 
   เสียหาย 

ไม่มีสถานทีจ่ัดเกบ็พสัดุที่
ปลอดภัย ไม่มผีู้ควบคุมดูแล 
พัสด ุ

หน่วยงานต้องสูญเสีย
ด้านทุนการชดเชยความ
สูญหาย ความเสียหายที่
เกิดข้ึนกับพสัดุทีจ่ัดเก็บ 

จัดท าสถานทีเ่กบ็พัสดทุี่มี
ลักษณะมิดชิดจัดใหม้ีเจ้าหน้าที่
ควบคุมห้องพสัดุ โดยให้มกีารขอ
อนุญาตเปิดห้องเกบ็พสัดุทุกครัง้
ที่มีการขอใช้ห้องพสัด ุ
 
 



 
 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
8. ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสดุ 
    มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ 
   หมดความจ าเป็นในการ 
   ใช้งานเป็นจ านวนมาก 
 
 

พัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพไม่
ส่งคืนเพือ่น ามาจ าหน่าย 
 
 

พอไปตรวจพบท าให้มี
พัสดุคงเหลือทีห่มดความ
จ าเป็นจ านวนมาก 
 
 

ให้มีการจ าหน่ายพัสดุตามสภาพ
ความเป็นจริงหรือข้อเทจ็จริงที่
คณะกรรมการได้ท าการ
ตรวจสอบประจ าปีและถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ เพื่อใหก้าร
เก็บรักษาพสัดุมีน้อยทีสุ่ด และ
เพื่อหลีกเลี่ยงพสัดุเกินความ
จ าเป็นและล้าสมัยเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของ
หน่วยงานในอนาคต 

 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังน้ี 
 1. ความเสี่ยงระดับต่ ามาก  คะแนน    1 - 4 
 2. ความเสี่ยงระดับต่ า  คะแนน    5 - 8 
 3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง  คะแนน   9 - 14 

4. ความเสี่ยงระดับสูง  คะแนน  15 - 20 
5. ความเสี่ยงระดับสูงมาก  คะแนน  21 - 25 

 

 

 

 



 
 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรพยาบาลสันทราย 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม
ทั่วไปในการจัดการงาน
พัสด ุ

- เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านพัสดุมีความถูกต้อง 
โปรง่ใส ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ 

1.1 ด้านนโยบาย 
 
 
 
 
1.2 ด้านระเบียบ 
กฎหมาย 
 
1.3 ด้านข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงาน 
 
1.4 ด้านเจ้าหน้าที ่
 
 
 
1.5 ด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

- ให้มีการก าหนดนโยบาย 
เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่
ชัดเจน 
 
 
- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนงัสือเวียน
เพิ่มเตมิบ่อยครั้ง 
- ผู้บริหารที่ควบคุมก ากับดูแล
ไม่มีการก าหนดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานหน้าที ่
- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบ เนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจหุรือสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที ่
- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยตรง 

2 
 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
3 

2 
 
 
 
 
5 
 
 
3 
 
 
5 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 

15 
 
 
6 
 
 

20 
 
 
 
9 

ต่ ามาก 
 
 
 
 

สูง 
 
 

ต่ า 
 
 

สูง 
 
 
 

ปานกลาง 

6 
 
 
 
 
2 
 
 
5 
 
 
1 
 
 
 
4 

12 



 
 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงพยาบาลสันทราย 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

2. ด้านการจัดหาพสัด ุ  2.1 การก าหนดความ
ต้องการ 
 

- หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มี
แนวทางก าหนดความต้องการ
ใช้พัสดุและไมร่ะบุความ
ต้องการที่ชัดเจน 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

12 
 

ปานกลาง 
 

3 

3. ด้านการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.1 การวางแผนการ
จัดหาพสัด ุ

- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและ
การอนุมัติแผนล่าช้า 

3 3 9 ปานกลาง 6 

4. ด้านการด าเนินการ
จัดหาพสัด ุ

 4.1 หน่วยงานที่
ต้องการพสัดุไม่มีความรู้
ในการก าหนด TOR 
 
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วนกระช้ันชิด 

- ไม่มีผูเ้สนอราคาหรือยื่นเสนอ
ราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทาง
เทคนิคหรอืมีการอุทธรณ์ผล 
การพิจารณา 
- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

4 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
3 

12 
 
 
 
9 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 

3 
 
 
 
4 

5. ด้านการตรวจรับพสัด ุ  5.1 การตรวจรับพสัดุไม่
เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนด 

-บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรบัพสัดุขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ความช านาญทักษะที่ดี
ในการตรวจรับพัสด ุ

3 3 9 ปานกลาง 4 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงพยาบาลสันทราย 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

6. ด้านการควบคุมงาน  6.1 ช่างควบคุมงาน
ที่มาจากภายนอกขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
แบบรปูรายการกอ่สร้าง 

- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม
แบบรปูรายการท าให้มีการ
แก้ไขแบบรปูรายการ และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า
ไม่เป็นไปตามก าหนดสัญญา
จ้าง 

2 3 6 ต่ า 5 

7. ด้านการควบคุมพัสด ุ  7.1 พัสดุมีการสูญหาย/
เสียหาย 

- ไม่มีสถานที่จัดเก็บพสัดุที่
ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม
ก ากับดูแล 

2 3 6 ต่ า 5 

8. ด้านการจ าหน่าย 
   พัสด ุ

 8.1 มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ
หมดความจ าเป็นในการ
ท างานจ านวนมาก 

- เจ้าหน้าที่ , ผู้ใช้งาน  
ขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อ
พัสดุช ารุดไมส่่งคืนใหง้านพัสดุ
เพื่อท าการจ าหน่าย 

3 3 9 ปานกลาง 4 
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ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ าตั้งแต่คะแนน 15 คะแนน 
จ านวน 2 ด้าน 

  จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลสันทรายมีความเสี่ยงสูงดังนี้ 
1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมา/ลูกจ้างเงินบ ารุง/พนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข) เนื่องจากลาออกเพื่อไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงท าให้งานขาดความ
ต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ท าให้เป็นภาระเพิ่มข้ึน 

   แนวทางแก้ไข – ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร , จัดสวัสดิการที่ดีและ
เหมาะสม 

2. ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงค าสั่งมอบหมาย
อ านาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารท าให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการเปลีย่นแปลงและมีความเสีย่ง
ที่จะท าให้เกิดข้อผิดพลาด 

 แนวทางแก้ไข – ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้านให้ทันเวลา 
 ส าหรับประเด็นความเช่ือเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ า) สามารถที่จะ
แก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลส้นทรายได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการก าหนด
มาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 
 1) ประกาศกรอบแนวทางการด าเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการก ากับ
ติดตามการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
       2) กรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อสง่เสรมิควำมโปร่งในในกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ของโรงพยำบำล                
สันทรำย อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม ่
       3) ปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำง 
     
  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส 
สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง   
มีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด 
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4.3 การประหยัดงบประมาณ  

ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทัง้ 4,248 โครงการ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสรจ็สิ้น เฉลี่ยรอ้ย

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

สามสบิห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 0.07 

4.4 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  

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

2. หน่วยงานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คลาดเคลื่อน เนื่องจากการก าหนดคุณลักษณะ

เฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ ซึง่มลีักษณะเฉพาะและมีความซับซ้อนของครุภัณฑ์ จึงท าให้ข้ันตอนการก าหนด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนั้น มีความคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการใช้งาน 

3.  การก าหนดราคากลางใหม่ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตาม 
ระเบียบฯทีก่ าหนด 

4. การจัดซือ้/จัดจ้างไม่ได้ตามก าหนดแผน 
5. ต้องด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบที่ภาครัฐก าหนด 
6. บุคลากรที่อยู่ในสายงานพัสดุ ลาออกจากการปฏิบัตงิาน บุคลากรใหมส่่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ 

และขาดองค์ความรู่ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมตคิณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้อง 
 

4.5 แนวทางแก้ไขและปรับปรุงในปี 2563 
1.  จัดประชุม จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปงีบประมาณ เพื่อวางแผนรองรบังานเรง่ด่วน 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาได้ทัน 
2.  ส่งเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องเข้าอบรม ประชุม ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิม่พูนทักษะความรู้  

ความสามารถของเจ้าหน้าที ่ 
3.   เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อด าเนินการจัดหาตามข้ันตอน 
4.   จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
5.   ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบฯหนังสือสัง่การที่ก าหนด 
6.   จัดท าผงัและช้ีแจงรายละเอียด 

- ก าหนดข้ันตอนการด าเนินงาน 
- ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ 
- ก าหนดวันที่ด าเนินการ 
- ก าหนดผู้รบัผิดชอบ  ผู้ติดตามการด าเนินการ 
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7.   ศึกษาท าความเข้าใจในหลกัเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการทุกข้ันตอนเมื่อ พรบ. 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
  8.   ขออนุมัติผู้อ านวยการ รพ.ในการขอเพิม่ประสิทธิภาพของระบบอนิเตอร์เน็ท ใหม้ีความเร็วสูงเพื่อ
รองรับระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว 
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