
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผล 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2563 
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  ในแนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปี 2564  ในส่วนของ EB 3  ได้ก าหนดให้หน่วยงาน จัดท ารายงานท่ี
แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีท่ีผ่านมา (ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยให้ท าการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ครบท้ัง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ความเส่ียง 2. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 3. 
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 4. แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุอันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อให้
การดำเน ินการจัดซื้อจ ัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ม ีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ม ีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต ่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข ้าถ ึงข ้อม ูลได้โดยสะดวก
ตามพระราชบัญญ ัติข ้อม ูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และม ีการปร ับปร ุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏ ิบ ัต ิ และมต ิคณะรัฐมนตร ีที ่ เกี่ยวข้องอย ่างถูกต ้องครบถ ้วน ช่วยลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัต ิงาน ขอ ง บ ุ ค ล า กร  เ พื่อเ ป็น ห ล ัก ปร ะ กั น ใ น ระ ดั บ ห นึ่ ง ว ่า การดำเนินการด้านการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างของ 
โรงพยาบาลเถิน นั้น ไม่ม ีการทุจร ิตและ ไม ่ม ีผลประโยชน ์ท ับซ้อน เนื่องจาก ได ้ม ีการเตรียมการป ้องก ันล่วงหน ้าไว้   
โ ดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏ ิบ ัติงานประจำ 

       

              ผู้จัดท า 
   งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                                       โรงพยาบาลเถิน 
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บทน า 
หลักการและเหตุผล 
 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงาน และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 
และป้องกันปัญหาทุจริต  การเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือ เป็นมาตรการส าคัญที่ส่ง เสริม
กระบวนการป้องกันการทุจริต โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการ
เกี ่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ประชาชนสามารถขอดูหรือ
ตรวจสอบได้ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ใน
การจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจั ดหาพัสดุเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื ่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐจึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล นอกจากให้เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส โดยหน่วยงานจะต้องก าหนดวิธีการ หรือกระบวนการในการตรวจสอบ เพื่อเป็นการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามนัยมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการด าเนินการ ว่ามีความคุ้มค่า หรือมีความสามารถใน
การประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อวิเคราะห ์ความเส่ียงด ้านการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างของโรงพยาบาลเถิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

2.2  เพ่ือให้การจ ัดซื้อจ ัดจ ้างของโรงพยาบาลเถิน ให้เป ็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.3 เพื่อวิเคราะห ์ผลการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปร ับปร ุงกระบวนงาน ให้มี
ประสิทธ ิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1  ม ีหล ักประก ันในระด ับหนึ่งว ่า การดำเน ินการด ้านการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างจะไม ่ม ีการท ุจร ิต และ
หร ือไม ่ม ีผลประโยชน ์ท ับซ ้อน เนื่องจากได ้ม ีการ เตรียมการป้องก ันล ่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส ่วนหน ึ่งของการปฏ ิบัติงาน
ประจ า 

3.2  ม ีมาตรฐานการจ ัดซื้อจ ัดจ ้าง ม ีประส ิทธิภาพ เพิ่มความโปร ่งใส สะดวกต ่อการตรวจสอบ ลด
ความผ ิดพลาด ในการปฏ ิบัติงานของเจ้าหน ้าท่ี 

3.3  ได้พ ัฒนา และปร ับปรุง กระบวนการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างให้ เป ็นไปตามระเบ ียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏ ิบ ัต ิอย่างถกูต้องครบถ้วน 

 
การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน ประจ าปี งบประมาณ 2563 

  โรงพยาบาลเถิน ได้รวบรวมฐานข้อมูลท่ีต้องน ามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของ
หน่วยงานโดยจ าแนกเป็นรายหมวดแสดงให้เห็นว่าในหมวดท่ีมีรายการจัดซื้อจัดจ้างและแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วน
ของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทและเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบ
กับงบประมาณท่ีต้ังไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ คือ ร้อยละของจ านวนรายการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ท้ังนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเส่ียงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 โดยการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี  พ.ศ.2563 ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 

1. การวิเคราะห์ความเส่ียง 
2. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
4. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
1) ภาพรวมการจัดซ้ือพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2563 
การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลเถิน แบ่งออกเป็น 3 ศูนย์การส่ังซื้อ คือ 

1. วัสดุท่ัวไปหน่วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้จัดซื้อ 
2. ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้จัดซื้อ 
3. วัสดุการแพทย์ ชันสูตร ทันตกรรม  กลุ่มงานการพยาบาลเป็นผู้จัดซื้อ 

โดยให้ออกเลขการส่ังซื้อรวมเป็นศูนย์เดียวผ่านระบบ google Sheet online  
โดยมีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนคร้ังจ าแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนคร้ัง ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 2,587 98.78 

ประกวดราคาด้วยวิธีทาง
อิเลคทรอนิกส์ E-bidding 

32 1.22 

รวม 2,619 100 

 
 ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเถิน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน 2,587 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างท่ีมีจ านวนครั้งสูงท่ีสุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 2,587 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.78 และวิธีประกวดราคาด้วย
วิธีทางอิเลคทรอนิกส์ e-bidding 32 ครั้ง ร้อยละ 1.22  ดังแผนภูมิ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนคร้ังจ าแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
 

2)  การจัดซ้ือด้วยเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
 โรงพยาบาลเถิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเส่ือม) 
70% =3,4265,36.90 บาท   โดยในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 3,426,536.90 บาท ได้ด าเนินการจัดท าแผน
จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้   
ตารางที่ 2 แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,619 

32 

เฉพาะเจาะจง 

ประกวดราคาด้วยวิธีทาง
อิเลคทรอนิกส์ E-bidding 

จ านวน
โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 

การจัดซื้อ 1 1 

การจัดจ้าง - 1 

รวม 1 2 
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หมายเหตุ    เมื่อได้รับการจัดสรรและโอนงบประมาณมาได้มีการด าเนินการจัดซื้อตามแผนงานดังกล่าวซึ่งมีผลการ
ด าเนินงาน ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ(งบค่าเสื่อม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วิธีการ
จัดหา 

จ านวน
โครงการ 

ผลการจัดหาตาม
แผน 

ผลการด าเนินการ 

เป็นไป
ตามแผน 

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน 

วงเงิน จัดหาได้ งบประมา
ณคงเหลือ 

ประหยัด
งบประมาณ

ได้ 

การจัดซื้อ 8 8 - 2,844,000 2,836,000 - 8,000 

การจัดจ้าง 1 1 - 600,000 598,800 - 1,200 

รวม 9 9 - 3,426,536.90 3,417,336.90 - 9,200 

 
การจัดซ้ือด้วยเงินงบลงทุน(ค่าเสื่อม) 

 
 
 
จากตารางจะเห็นว่าโรงพยาบาลเถิน สามารถจัดซื้อพัสดุได้ตามแผนการจัดหาด้วยเงินง บลงทุน (ค่าเ ส่ือม)                          
9  รายการ ด าเนินการเสร็จส้ิน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100   และสามารถประหยัดงบประมาณได้ 9,200 บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.27 เนื่องจากเป็นการจัดซื้อโดยวิธี E-bidding จึงสามารถซื้อ/จ้างบางรายการได้ต่ ากว่าราคากลางท่ีได้รับ
การจัดสรร 
 
 
 
 

9 

ด าเนินการแล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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3)  การจัดซ้ือด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุงโรงพยาบาล) 
 

โรงพยาบาลเถิน ได้จัดสรรเงินนอกงบประมาณ(เงินบ ารุง) ส าหรับจัดหายา วัสดุการแพทย์  วัสดุชันสูตร    วัสดุ
ทันตกรรม  วัสดุท่ัวไป  ให้บริการแก่ผู้ป่วย  และใช้ในการด าเนินงานตามปกติของโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จัดจ้างงานท่ัวไป  ด้านการแพทย์ รวมท้ังครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์ท่ัวไป เป็นต้น  ได้จัดสรรเงินบ ารุงไว้ท้ังส้ิน 
62,900,000 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 แสดงแผนจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินบ ารุง โรงพยาบาลเถิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประเภทพัสดุ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ตามแผน(บาท) 

ร้อยละ 

วัสดุทั่วไป 5,016,050 10.05 

แยกประเภทวัสดุทั่วไป     

ล าดับ วัสดุ  แผนปี 62  

1 วัสดุส านักงาน  750,000.00 

2 วัสดุยานพาหนะ  135,000.00  

3 วัสดุเชื้อเพลิงฯ  1,210,000.00  

4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  190,000.00  

5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  15,000.00  

6 วัสดุคอมพิวเตอร์  750,000.00  

7 วัสดุงานบ้าน  1,522,350.00  

8 วัสดุบริโภค  62,700.00  

9 วัสดุเครื่องแต่งกาย  180,000.00  

10 วัสดุก่อสร้าง  150,000.00  

11 วัสดุอื่น  50,000.00  

รวมทั้งสิ้น   5,016,050.00 

ครุภัณฑ์ทั่วไป 449,100 0.90 

เวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ 4,083,000 64.27 

ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,789,000 7.60 

งานจ้างทั่วไป 6,075,680 12.17 

งานจ้างด้านการแพทย์ 2,500,00 5.01 

รวม 49,9404,100.00 100 
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วงเงินท่ีได้รับอนุมัติตามแผนแบ่งเป็นสองหมวดได้แก่ วัสดุท่ัวไปและเวชภัณฑ์ยา /วัสดุการแพทย์ โดยหมวดวัสดุท่ัวไป
ได้รับอนุมัติตามแผนเงิน 5,016,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.05 หมวดเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ ได้รับจัดสรร
เงิน 32,074,270 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.27  หมวดครุภัณฑ์ท่ัวไป 449,100บาท คิดเป็นร้อยละ 0.90  หมวด
ครุภัณฑ์การแพทย์ 4,083,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.60  หมวดค่าใช้สอยงานจ้างท่ัวไป 6,075,680 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.17  งานจ้างด้านการแพทย์ 2,500,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 5.01 
การจัดซ้ือวัสดุ 

 
การจัดจ้าง 

 
การจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

 
 

10.05 

64.27 

วสัดุทัว่ไป 

เวชภณัฑ์ยาและวสัดุ
การแพทย์ 

12.17 

5.01 

งานจ้างทั่วไป 

งานจ้างด้านการแพทย์ 

0.90 

7.60 

ครุภัณฑ์ทั่วไป 

ครุภัณฑ์การแพทย์ 



 
 

 
 
เมื่อได้รับการจัดสรรและอนุมัติแผนจัดซื้อโดยผู้บริหารแล้วเจ้าหน้าท่ีพัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยมีผลการด าเนินงาน ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ด้วยเงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเภทพัสดุ วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติตามแผน

(บาท) 

ประเภทการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

จ านวนเงิน
งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการแล้ว(บาท) 

ร้อยละการ
จัดซ้ือตามแผน 

วัสดุท่ัวไป 5,016,050.00 เฉพาะเจาะจง 3,936,858.59 78.49 

ล าดับ วัสดุ  แผนปี 63 มูลค่าซ้ือ ปี 63 
ร้อยละการ

จัดซ้ือตามแผน 

1 วัสดุส านักงาน  750,000.00 768,906.00  102.52  

2 วัสดุยานพาหนะ  135,000.00  140,600.00 104.15  

3 วัสดุเช้ือเพลิงฯ  1,210,000.00  1,079,636.80  89.23  

4 
วัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

 190,000.00  
170,607.85  89.79  

5 
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

 15,000.00  
2,290.00  15.27  

6 วัสดุคอมพิวเตอร์  750,000.00  467,408.65  62.32  

7 วัสดุงานบ้าน  1,522,350.00  991,567.61  65.13  

8 วัสดุบริโภค  62,700.00  55,707.20  87.45  

9 
วัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

 180,000.00  
66,880.00  37.16  

10 วัสดุก่อสร้าง  150,000.00  159,834.48  106.56  

11 วัสดุอื่น  50,000.00  33,420.00  66.84  

 
รวมทั้งสิ้น   5,016,050.00 3,936,858.59 78.49 

ครุภัณฑ์ท่ัวไป 449,100.00 E-bidding 311,847.00 69.44 

เวชภัณฑ์ยาและวัสดุ
การแพทย์ 

32,074,270.00 เฉพาะเจาะจง 20,297,908.32 68.13 

E-bidding   1,553,045.00 

ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,789,000.00 E-bidding 3,165,000.00 86.83 

งานจ้างท่ัวไป 6,075,680.00 เฉพาะเจาะจง 4,163,196.25 68.52 
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งานจ้างด้าน
การแพทย์ 

2,500,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,156,618 126.26 

  

รวม 49,904,100.00  36,584,473.16 73.31 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่าในหมวดวัสดุท่ัวไปการจัดซื้อด าเนินการได้ร้อยละ 78.49 ในหมวดเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ 
การจัดซื้อด าเนินการได้ร้อยละ 68.13 ของแผน การจัดจ้างท่ัวไปด าเนินการได้ร้อยละ 68.52 ของแผน การจัดจ้างด้าน
การแพทย์ด าเนินการได้ 126.26  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 73.31 
 
 

 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุทั่วไปเทียบกับแผน 
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เมื่อท าวิเคราะห์การด าเนินงานพบว่า การจัดซื้อวัสดุท่ัวไปน้อยกว่าแผนร้อยละ 21.51 ส่วนการจัดจ้างท่ัวไปด าเนินการ
น้อยกว่าแผนร้อยละ 31.48 
 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา และวัสดุการแพทย์เทียบกับแผน 
 

 
 
 
 
ในหมวดเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์มีการจัดซื้อน้อยกว่าแผน 31.87 โดยด าเนินการจัดซื้อร้อยละ 68.13 ของแผน 
ซึ่ ง ใ น ห ม ว ด วั ส ดุ ก า ร แ พ ทย์ ส า ม า ร ถ แ ย ก เ ป็ น  5  ห ม ว ด  ไ ด้ แ ก่  1 .  ย า   2 . วั ส ดุ ก า ร แ พ ท ย์ ท่ั ว ไ ป                                              
3. วัสดุทันตกรรม  4. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุชันสูตร) 5.ครุภัณฑ์การแพทย์ 

 
 ยา 89.92%       วัสดุการแพทย์ 84.23% 
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วัสดุทันตกรรม 86.96% 

แผน ซื้อจริง 

818,464.50 711,710.02 

 

 
 
กา ร จั ด ซื้ อ เ ว ชภั ณฑ์ แ ล ะ วั ส ดุ ก า ร แพ ทย์ แ ยก ร า ย ห มว ดพ บ ว่ า   ย า จัด ซื้ อ ร้ อ ย ละ  89.92  ข อ ง แ ผน                                       
วัสดุการแพทย์ ท่ัว ไป จัดซื้ อ ร้อยละ 86.96 ของแผน  วัส ดุ ทันตกรรม จัดซื้ อ ร้อยละ 86.96 ของแผน                                
วัสดุชันสูตร  จัดซื้อร้อยละ 105.39 ของแผน  และครุภัณฑ์การแพทย์จัดซื้อร้อยละ 86.83 ของแผน โดยพบว่าวัสดุ
ชันสูตรเกินแผน เนื่องจากมีการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยตามแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ รวมถึงต้องจัดซื้อให้
โรงพยาบาลแม่พริกด้วย 
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30,168,549.47 
      
20,297.908.32  

วัสดุการแพทย์ 84.23% 

แผน ซื้อจริง 
        
1,905,720.53  

        
1,606,516.62 

วสัดุชนัสูตร 105.39% 

แผน ซ้ือจริง 

        4,795,529.00         5,054,029.37  
 

ครุภณัฑก์ารแพทย ์86.83% 

แผน ซ้ือจริง 

        3,789,000  3,290,000 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

1.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 

1.1 ด้านนโยบาย นโยบายถ่ายทอดลงไปไม่ถึง
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

มี แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

ก าหนดแนวทางมาตรการ
เพื่อให้บุคคลากรยึดถือในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 

1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย มีการเปล่ียนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติตามพรบ.พัสดุ 

ท าให้เกิดความเข้าใจท่ี
แตกต่างกัน 

จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

1.3 ด้านขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

1ก า ร ก า ห น ด แ ผ น / Flow
ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี
แตกต่างกัน 
2.การจัดซื้อ/จ้างงบลงทุน 
มีความล่าข้า 
3.ขาดการควบคุมก ากับ 

การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามระยะเวลา/ขั้นตอน
ท่ีถูกต้อง 

1ทบทวนFlow/แนวทางการ
ด าเนินงาน รูปแบบ แนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ส าหรับ
ด า เ นิ น ก า ร ท่ี จั ด เ จน  เ ป็ น
แนวทางเดียวกัน 
2.ก า กั บ ติ ด ต า ม  ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ 

1.4 ด้านเจ้าหน้าท่ี มีการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานใหม่ทดแทน
การเกษียณ ย้าย 

1.ความรู้และทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่ 
2.ระยะเวลาการหาคน
ทดแทนล่าช้า 

1. จั ด อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/ส่งจนท.
เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะ 
2.เตรียมคนทดแทนก่อนการ
เกษียณ/ ย้าย 

1.5ด้านการตรวจสอบ 
ภายใน 

1ระบบควบคุมภายในมิติด้าน
พัสดุใช้ระบบประเมินตนเอง 
ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน
ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน 
2ขาดระบบการสุ่มตรวจสอบ
ภายในหน่วยงานรพช. 
 
 
 

หน่วยงานไม่ทราบความ
เส่ียงท่ีแท้จริง 

1. ประชุมท าความเข้าใจผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
2.ให้มีระบบตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานด าเนินการโดย
คณะท างานไข้วกลุ่มงานของ 
รพช.อย่างสม่ าเสมอ 
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ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

 
2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 

การก าหนดความต้องการ 

 

 

 

การก าหนดความต้องการ 
ในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาระบบ service plan
ของจังหวัด 

ไ ด้ พั ส ดุ ไ ม่ ต ร ง ต า ม
คุณลักษณะท่ีต้องการใช้ 
ราคาไม่เหมาะสม และ
ไม่ทันต่อการใช้งานและ
การเปล่ียนแปลงต้อง
ปรับแผนใหม่ 

1.ก าหนดนโยบายการจัดหา
วัสดุและครุภัณฑ์ให้สอดคล้อง
พัฒนาระบบ service plan 
2.ด าเนินการในรูปคณะกรรม 
ก า ร ข อ ง จั ง ห วั ด  CUP
และคปสอ. 
 

3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

การวางแผนการจัดหาพัสดุ 1.จั ด ท า แ ผ น จั ด ซื้ อ / จ้ า ง             
ไม่ ครอบคลุมรายการกรณี
เร่งด่วน/โครงการของกลุ่มงาน 
2.ไม่ปรับแผนจัดซื้อ/จ้างกลาง
ปี 
 

1หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดท าแผนได้
ทัน ต าม ร ะย ะ เ ว ล า ท่ี
กระทรวงก าหนด 
2จัดซื้อตามโครงการสูง/
ซื้อนอกแผน 

1จัดระบบการตรวจสอบแผน
ในรูปคณะกรรมการ 
2.ก าหนดระยะเวลาการอนุมัติ
แผน 
3.มีระบบปรับแผนกลางปีและ
กรณีเร่งด่วน 
 

4. ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 

4.1 หน่วยงานท่ีต้องการพัสดุ 
ไม่มีความรู้ ในการก าหนด
TOR( ร า ย ล ะ เ อี ย ด คุ ณ
ลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ /
เงื่อนไขในรายละเอียดของตัว
พัสดุหรือของผลส าเร็จของ
งานหรือของ ตัว ผู้ ท่ีจะ เข้า
แข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน 
 

ท าให้ เมื่ อประกาศประกวด
ราคาไปแล้ว ไม่มี ผู้ยื่นเสนอ
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มี
ผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคหรือ
มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา  

หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้ในแผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือตามระยะเวลาท่ี
กระทรวงก าหนดท าให้
การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า 

ให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ในการจัดท าขอบเขตของงาน 
TORเกี่ ยวกับวิ ธี การก าหนด
ความต้องการพัสดุ 

4 .2  ก าร จัดซื้ อ จั ด จ้ า ง ท่ี
เร่งด่วน กระช้ันชิด 

ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีจะเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย 

อาจเกิดข้อทักท้วงท่ีมา
จากหน่วยงานภายนอก 
เช่นสตง. หรือตรวจสอบ

1ก าหนดกรอบระยะเวลาการ
บริหารโครงการจัดซื้อ/จ้างแต่
ละประเภทให้ชัดเจน 
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ใหม่ได้ ภายในกระทรวง 2.ก า กั บ  ติ ด ต า ม ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จ้างให้
เขตทุกวันพฤหัสบดี 
3.ติดตามการบันทึกรายการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีเว็ปไซด์สป .สช.
ทุ ก วั น ท่ี  5 ขอ ง เ ดื อน และ
สรุปผลการด าเนินงานรายงาน
ผู้บริหารและน าเข้าท่ีประชุม 
คปสอ. 

5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 

บุคลากรท่ีเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ขาดความรู้ความเข้าใจ ความ
ช านาญและทักษะท่ีดีเกี่ยวกับ
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้การตรวจรับพัสดุ 
ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนด 

1.ให้ความรู้ เฉพาะด้านและ
ร ะ เ บี ย บ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แ ก่
เ จ้ าหน้ า ท่ีห รื อ ผู้ ท่ี เ ป็น เป็ น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 

1.ช่ า ง ผู้ ค ว บ คุ ม ง า น ไ ม่
เ พี ย งพ อ   มี แ ผน กา รข อ
สนับสนุน่ช่างผู้ควบคุมงาน
จากหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 

บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังให้
เป็น ผู้ควบคุมงาน ท่ีมาจาก
หน่วยงานภายนอก ขาดความรู้
ความเข้าใจในแบบรูปรายการ
ก่อสร้าง 
 

1.การส่งมอบงานไม่เป็นไป
ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
2.การแก้ไข ให้ตรง 
ตามแบบรูปรายการ 
ท า ให้ ร ะ ยะ เ วล า ในกา ร
ก่อสร้างล่าช้าออกไปและไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ก า ห น ด
ระยะเวลาในสัญญาจ้าง 

ท าค ว าม เข้ า ใ จแ บบรู ป
ร า ย ก า ร  ก่ อ น ท า ก า ร
ก่อสร้าง ให้แก่ช่างผู้ควบคุม
งาน ท่ีมาจากหน่ ว ยงาน
ภายนอก 
 

2.การรายงานผลการควบคุม
งาน 

เมื่อเกิดปัญหาไม่เป็นไปตาม
แบบผู้ควบคุมงานไม่แจ้งให้
กรรมการทราบ และไม่มีการส่ัง
หยุดงาน 
 
 
 

อาจถูกผู้รับจ้างฟ้องร้องเมื่อ
งานไม่ เป็นไปตามสัญญา 
และท าให้การตรวจรับไม่
เป็นไปตามสัญญา 

ช่างควบคุมงานรายงาน
ความผิดปกติให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจรับงาน
ก่อสร้างและผู้บริหารทราบ 
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7 ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสดุ 

    มีพัสดุท่ีเส่ือมสภาพ 
   หมดความจ าเป็นในการ 
   ใช้งานเป็นจ านวนมาก 
 
 

พัส ดุ ท่ีช า รุ ด เ ส่ือมสภาพไม่
ส่งคืนเพื่อน ามาจ าหน่าย 
อาจเกิดการสูญหายได้ 
เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลหรือมีการ
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

1 มีพัสดุคงเหลือในทะเบียน
คุมท่ีหมด 
ความจ าเป็นจ านวนมาก 
2.ครุภัณฑ์รอจ าหน่ายไม่
จั ด เ ก็ บ ใ น ส ถ า น ท่ี ไ ม่
ปลอดภัย 

1.แต่ง ต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
2.ด าเนินการการจ าหน่าย
พัสดุอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.เก็บรักษาครุภัณฑ์รอการ
จ าหน่ายในสถานท่ีปลอดภัย 
4.ด าเนินการขายทอดตลาด
เองในรายการท่ีไม่ยุ่งยาก
เช่นขายทอดตลาดอาคาร
(กรณีท่ีมีความพร้อม) 

 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  

การก าหนดระดับของความเส่ียงแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง 
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเส่ียงก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับได้แก่ 
 1. ความเส่ียงระดับต่ ามาก  คะแนน  1-4 
 2.ความเส่ียงระดับต่ า  คะแนน  5-8 
 3.ความเส่ียงระดับปานกลาง  คะแนน  9 - 14 

4.ความเส่ียงระดับสูง  คะแนน  15 - 20 
5.ความเส่ียงระดับสูงมาก  คะแนน  21 – 25 
 

การก าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อการด าเนินงาน) 
ระดับ  ผลกระทบ   ค าอธิบาย 
5   สูงมาก  มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรนุแรงมาก 

เช่นหยุดด าเนินการมากกว่า 1 เดือน 
4   สูง  มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรนุแรงเช่นหยุดด าเนินการ 

1 เดือน 
3   ปานกลาง มีการชะงักงนัอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนินงาน 
2   น้อย  มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนนิงาน 

1   น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลเถิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม
ท่ัวไปในการจัดการ
งานพัสดุ 

- เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านพัสดุ
มีความถูกต้อง 
โปร่งใส ตามระเบียบ
กฎหมายหลักเกณฑ์ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1 ด้านนโยบาย 

 

1.2 ด้านระเบียบ 
กฎหมาย 

1.3 ด้านขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงาน 

 

 

1.4 ด้านเจ้าหน้าท่ี 

 

1.5 ด้านการ

- นโยบายถ่ายทอดลงไปไม่ถึงผู้ปฺฏิบัติ
งานทุกระดับ 

- มีการเปล่ียนแปลงระเบียบ 

วิธีปฏิบัติตามพรบ.พัสดุ 

1การก าหนดแผน/Flowขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 
2.การจัดซื้อ/จ้างงบลงทุนล่าข้า 

3.ขาดการควบคุมก ากับ 

- มีการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานใหม่ 

1ระบบควบคุมภายใน5มิติด้านพัสดุ
ใช้ระบบประเมินตนเองความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินไม่เป็นแนวทาง

3 

 

3 

 

5 

 

 

 

4 

 

4 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

4 

9 

 

12 

 

25 

 

 

 

16 

 

16 

ต่ ามาก 

 

ปานกลาง 

 

สูงมาก 

 

 

 

สูง 

 

สูง 

4 

 

3 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 
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ตรวจสอบภายใน เดียวกัน 
2ขาดระบบการสุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงานรพช. 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงพยาบาลเถิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

2. ด้านการจัดหาพัสดุ - เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านพัสดุมีความ
ถูกต้อง โปร่งใส ตาม
ระเบียบกฎหมาย
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 การก าหนดความ
ต้องการ 

 

- การก าหนดความต้องการ 

ในการจัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์
ไม่สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาระบบ service plan 

ของจังหวัด 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

12 

 

ปานกลาง 

 

3 

3. ด้านการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.1 การวางแผนการจัดหา
พัสดุ 

2.จั ด ท า แ ผ น จั ด ซื้ อ / จ้ า ง             
ไ ม่ ค ร อ บ ค ลุ ม ร า ย ก า ร ก ร ณี
เร่งด่วน/โครงการ 
1.ไม่ด าเนินการขออนุมั ติปรับ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

4 3 12 ปานกลาง 3 

4. ด้านการด าเนินการ
จัดหาพัสดุ 

 4.1 หน่วยงานท่ีต้องการ
พัสดุไม่มีความรู้ในการ
ก าหนด TOR 

- ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือยื่น
เสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ
ทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผล

4 

 

3 

 

12 

 

ปานกลาง 

 

3 
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4.2 การจัดซื้อจัดจ้างท่ี
เร่งด่วนกระช้ันชิด 

การพิจารณา 

- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

ปานกลาง 

 

 

4 

5. ด้านการตรวจรับ
พัสดุ 

 5.1 การตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนด 

-บุคลากรท่ีเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะในการตรวจรับพัสดุ 

3 3 9 ปานกลาง 4 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงพยาบาลเถิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

6. ด้านการควบคุมงาน - เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านพัสดุมีความถูกต้อง 
โปร่งใส ตามระเบียบ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

6.1 ช่างควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขอสนับสนุน
จากภายนอกขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
แบบรูปรายการก่อสร้าง 

6.2.การรายงานผลการ
ควบคุมงาน 

- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการ 

-การแก้ไขแบบรูปรายการ ท า
ให้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ล่าช้า 

-ไม่ด าเนินการตามข้ันตอน 

3 3 9 ปานกลาง 4 

7. ด้านการจ าหน่าย 

พัสดุ 

 8.1 มีพัสดุท่ี
เส่ือมสภาพหมดความ
จ าเป็นในการท างาน
จ านวนมาก 

- พัสดุช ารุดไม่ส่งคืนเพื่อท า
การจ าหน่าย 

-ครุภัณฑ์รอการจ าหน่ายไม่
จัดเก็บสถานท่ีปลอดภัย 

3 3 9 ปานกลาง 4 
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ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซ่ึงจะมีความเสี่ยงสูงต้ังแต่คะแนน  
15 - 20 คะแนน จ านวน 2 ด้านและมีความเส่ียงระดับสูงมากคะแนน21 – 25จ านวน 1 ด้าน 

 

 จากการวิเคราะห์ระดับความเส่ียงจะเห็นว่า  โรงพยาบาลเถิน มีความเส่ียงสูงและสูงมาก ดังนี้ 
  1.ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน พบว่าการก าหนดแผนและFlowขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีแตกต่าง
กันการจัดซื้อ/จ้างงบลงทุน งบค่าเส่ือมล่าช้าขาดการควบคุมก ากับในระดับโรงพยาบาล 

แนวทางแก้ไข1ทบทวนFlow/แนวทางการด าเนินงาน รูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และ 
หลักเกณฑ์ส าหรับด าเนินการท่ีจัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน 

2.ก ากับติดตาม รายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ 
2. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าท่ี เนื่องจากการเกษียณ และย้าย/ลาออกของผู้ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมก ากับ

และปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งเป็นสายงานสนับสนุน เช่นหัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้ากลุ่ม
งานเภสัชกรรม เจ้าหน้าพัสดุ  จึงท าให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานแทน ไม่มีประสบการณ์
และทักษะภาระงานเพิ่มข้ึนและเมื่อเกษียณ ลาออก ต าแหน่งยุบทดแทนด้วยพนักงานราชการ 
  แนวทางแก้ไข 1จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/ส่งจนท.เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะ 

2.เตรียมคนทดแทนก่อนการเกษียณ/ ย้าย/ลาออกเร่งรัดการสรรหา 
บุคลากรใหม่ทดแทนผู้ท่ีเกษียณและย้าย 

3. ด้านการตรวจสอบภายใน การด าเนินงานระบบควบคุมภายใน5มิติด้านพัสดุใช้ระบบ 
ประเมินตนเองความเข้าใจเกณฑ์การประเมินของผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่เป็นแนวทางเดียวกันขาดระบบการสุ่มตรวจสอบ
ภายในหน่วยงานรพช. 
  แนวทางแก้ไข1. ประชุมท าความเข้าใจผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน 

2.ให้มีระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานด าเนินการโดยคณะท างาน 
ตรวจสอบไข้วกลุ่มงานของรพช.อย่างสม่ าเสมอ 
 ส าหรับประเด็นความเช่ือเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ า) 
สามารถท่ีจะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปางได้จัดระบบ
ควบควบภายใน และบริหารความเส่ียงโดยการก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเส่ียงในการจัดซื้อ
จัดจ้างประกอบด้วย 
 1) ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
โรงพยาบาลเถิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
 2) ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ โรงพยาบาลเถินส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
 3) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ  โรงพยาบาลเถิน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
 4)ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5)แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6) ประกาศ โรงพยาบาลเถิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทาง
การจัดวางระบบในการด าเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 7) ก าหนดวางกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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 8) จัดวางระบบควบคุมภายใน 
 9)มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด ทุกแห่ง ปีละ 1 ครั้งได้แก่ โรงพยาบาล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 ท้ังนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถินส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง มีมาตรฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ 
จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง   มีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการ
สูงสุด 
 

วิเคราะหป์ัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

          โรงพยาบาลเถิน เสนอปัญหาอุปสรรคและกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

(1) การเปล่ียนผู้รับผิดชอบ ขาดการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบใหม่ 
(2) การเปล่ียนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการ

เปล่ียนแปลงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม รวมถึงประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมี
ผลท าให้ยกเลิกบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนในการด าเนินงานใหม่ ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เกิดความ
ล่าช้าในกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเถิน โดยภาพรวม 

(3) การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีจะผิดพลาดใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้ 

(4) ปัจจัยท่ีส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของ
หน่วยงาน เช่น ราคาพัสดุมีอัตราเพิ่มขึ้น การจัดสรรงบประมาณในรอบแรกไม่เพียงพอ ท าให้การด าเนินการบาง
รายการ/โครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ท าให้ได้รับพัสดุล่าช้า และไม่ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 
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วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลเถิน แบ่งพัสดุออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ วัสดุท่ัวไปและเวชภัณฑ์
ยาและวัสดุทางการแพทย์  ซึ่ งมี หน่วยงานรับผิดชอบจัดท าแผนและด า เนินการตามแผนจ านวน                                 
5 หน่วยงานได้แก่  งานพัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไป     กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค    กลุ่มงานการ
พยาบาล    กลุ่มงานทันตกรรม    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์    ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563   มีการจัดท า
แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน 68,436,095.54 บาท โดยแยกเป็นเงินงบลงทุนงบค่าเส่ือม 5,536,095.57 
บาท  เงินนอกงบประมาณ(เงินบ ารุงโรงพยาบาล) 62,900,000 บาท ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. เงินงบลงทุนงบค่าเส่ือม ได้รับจัดสรรงบปี 2563 จ านวน 3,131,645.57 บาท เป็นการา
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ โดยวิธี E-bidding เป็นเงิน 3,094,145.57 บาท ประหยัดงบประมาณได้ 
37,500 บาท และงบลงทุน(ค่าเส่ือม)ปี 2561 ท่ียังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2,404,450 บาท เป็นการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ โดยวิธี E-bidding เป็นเงิน 1,949,000 ประหยัดงบประมาณได้ 11,000 บาท 
และก่อสร้างโรงเก็บขยะขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 444,450 บาท  สรุปรวมสามารถประหยัด
งบประมาณฯ ได้ รวมท้ังส้ิน 48,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.95 จากการวิเคราะห์การด าเนินงานดังกล่าว 
พบว่า การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์คณะกรรมการมีการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์และด าเนินการสืบราคาจาก
หลายบริษัท ท าให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และคณะกรรมการได้ท าการต่อรองราคาจากบริ ษัทท่ีได้รับการ
คัดเลือกจากการประกวดราคาฯ ท าให้สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ต่ ากว่าราคากลางท่ีก าหนด และในปีงบประมาณ 
2562 สามารถด าเนินการจดซื้องบค่าเส่ือมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุงโรงพยาบาล) ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
จ านวน 62,900,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1 หมวดวัสดุท่ัวไป ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้างและมีการด าเนินการ ดังนี้ 
2.1.1 จัดซื้อวัสดุท่ัวไป ได้รับจัดสรรเงิน 6,166,900 บาท  ด าเนินการจัดซื้อด้วย

วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 617ครั้ง เป็นเงิน 4,078,604.05 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 66.14 ของเงินท่ีได้รับจัดสรร 

2.1.2 จัดจ้างท่ัวไป  ได้รับจัดสรรเงิน 14,210,000 บาท ด าเนินการจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง 287 ครั้ง เป็นเงิน 5,721,616.59 บาท และวิธี E-bidding         
5 ครั้ง 8,483,679.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของเงินท่ีได้รับจัดสรร 

2.2 หมวดเวชภัณฑ์และวัดสุการแพทย์ ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้างและมีการ
ด าเนินการดังนี้ 

2.2.1 จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ 33,071,900 บาท  ด าเนินการจัดซื้อ
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ,386 ครั้ง วิธี  E-bidding 20 ครั้ง เป็นเงิน 
30,002,465 บาทคิดเป็นร้อยละ 93.40 ของเงินท่ีได้รับจัดสรร 

2.2.2 จัดจ้างด้านการแพทย์ ได้รับจัดสรรเงิน 2,740,000 บาท ด าเนินการจัดจ้าง
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 69 ครั้ง เป็นเงิน 2,140,422 บาท และวิธี          
E-bidding จ านวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 598,800 บาท 

 
 

จากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อสามารถด าเนินการได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 93.13 สามารถประหยัด
งบประมาณได้ 4,320,825.36 บาท 
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แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 โรงพยาบาลเถิน น าเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

(1) โรงพยาบาลเถิน วิเคราะห์ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

(2) โรงพยาบาลเถิน จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกัน
การทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

(3) ให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือน (แบบ สขร.1) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 
(8) ท่ีระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ได้ ด าเนินการ ดังนี้ 

      3.1 จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เสนอผู้บริหารของ
หน่วยงานรับทราบ ณ วันส้ินเดือน และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานน าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน Print Screen หน้าเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
 (4)  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ 1. เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 2. เว็บไซด์หน่วยงาน 3. ปิดประกาศท่ีหน่วยงาน 

(4) จัดอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
กฎระเบียบ ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือผู้เกี่ยวข้อง
  

(5) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีของแต่ละคลัง ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเด็นการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปี การรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี อย่างรอบคอบและรัดกุม 

(6) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีของแต่ละคลัง ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติท่ีก าหนด เพื่อป้องกันการทุจริต และการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนอย่างรอบคอบและรัดกุม 
 

************************************** 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

แผน-ผล รับ-จ่าย เงนิบ ารุง ปีงบประมาณ 2563 
สถานบริการ   โรงพยาบาลเถิน     

หมวดรายรับ แผน งบร.2563  ผลผลติ 2563  %:แผน     

01. รายได ้UC      90,000,000.00                  105,389,257.13  117.10     

02. รายไดป้ระกนัสังคม        3,300,000.00                      3,678,903.81  111.48     

03. รายไดค่้ารักษาเบิกจ่ายตรง
กรมบญัชีกลาง 

     14,000,000.00                    14,637,675.57  104.55 
  

  

04. รายไดค่้ารักษาเบิกตน้สังกดั        2,600,000.00                      3,360,605.24  129.25     

05.  รายไดจ้าก EMS           250,000.00                         130,300.00  52.12     

06.  รายไดแ้รงงานต่างดา้ว             60,000.00                         231,724.00  386.21     

07.  รายไดค่้ารักษาและบริการอ่ืน        7,223,000.00                      8,802,602.79  121.87     

08.  รายไดอ่ื้น      14,000,000.00                      3,762,281.47  26.87     

รวมรายรับ    131,433,000.00                  139,993,350.01  106.51     

            

หมวดรายจ่าย  แผน งบร. 2563   ผลผลติ 2563  %:แผน     

01. ค่าจา้งชัว่คราว      19,539,900.00                    17,583,398.12  89.99     

02. ค่าตอบแทน      32,582,015.00                    30,316,348.10  93.05     

03. ค่าใชส้อย      12,840,660.00                    13,496,009.46  105.10     

04. ค่าวสัดุ      37,853,270.00                    39,271,963.13  103.75     

05. ค่าสาธารณูปโภค        5,410,100.00                      5,252,158.85  97.08     

06. ค่าครุภณัฑ ์        4,083,000.00                      9,395,680.00  230.12     

07. ค่าครุภณัฑต์ ่ากว่าเกณฑ ์             77,550.00                         329,067.00  424.33     

08. ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง                          -            

09. เงินอุดหนุน รพ. สต. /รพช.      10,321,005.00                    12,053,616.33  116.79     

10. ตามจ่ายกรณีส่งต่อ        4,000,000.00                      7,789,004.41  194.73     

11. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ        1,800,000.00                      1,698,649.33  94.37     

รวมรายจ่าย    128,507,500.00                  137,185,894.73  106.75     

            

รายรับสูงกว่า/ต ่ากว่ารายจ่าย        2,925,500.00                      2,807,455.28        

เงินบ ารุงคงเหลือยกมา      29,695,193.90                    29,695,193.90        

เงินบ ารุงคงเหลือยกไป      32,620,693.90                    32,502,649.18        

            



 
 
 

แผน-ผล รายรับ ปี 2563 

หมวดรายรับ  แผน งบร.63   ผลผลติ 2563  %:แผน 

01. รายได้ UC                  90,000,000.00            105,389,257.13            117.10  

01.01 กองทุน OP                   33,000,000.00              35,785,008.90            108.44  

01.02 กองทุน IP                  36,355,000.00              48,684,323.44            133.91  

01.03 กองทุนPP                    8,600,000.00              10,389,870.54            120.81  

01.04 รายไดจ้ากกองทุน CENTRAL REIMBURSE                    1,400,000.00                2,590,020.78            185.00  

01.05รายไดจ้ากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย ์                       560,000.00                   320,850.00              57.29  

01.06 รายไดง้บลงทุน UC                    3,400,530.00                3,426,536.90            100.76  

01.07 รายไดจ้ากกองทุน UC-QOF                    2,700,000.00                   849,182.00              31.45  

01.08  รายไดค่้าบริหารควบคุมป้องกนัความรุนแรงเบาหวานความดนั                    1,400,000.00                1,046,502.43              74.75  

01.09 งบค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผูสุ้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง                       220,000.00                   100,000.00              45.45  

01.10 รายไดช้ดเชยค่าพาหนะ       

01.11 รายไดจ้ากกองทุนเอดส ์                       195,000.00                   246,132.41            126.22  

01.12 UC -อ่ืน(แพทยแ์ผนไทย)                       689,470.00                   686,697.50              99.60  

01.13 UC เฉพาะโรคอ่ืน                       720,000.00                   790,940.23            109.85  

01.14 รายไดจ้ากการเรียกเกบ็ UC                       480,000.00                   473,192.00              98.58  

01.15 UC-อ่ืนๆ (สปสช)                       280,000.00                      -    

02.รายได้ประกนัสังคม                    3,300,000.00                3,678,903.81            111.48  

02.01 รพ.ล าปาง                     2,528,000.00                2,549,570.21            100.85  

02.02 รพ.ค่ายฯ                          42,000.00                   121,289.50            288.78  

02.03 ประกนัสังคมต่าง สป                       520,000.00                   667,275.50            128.32  

02.04 กองทุนทดแทน                       210,000.00                   340,768.60            162.27  

03.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                  14,000,000.00              14,637,675.57            104.55  

03.01 สิทธิขา้ราชการ(OP)                    7,800,000.00                8,018,828.50            102.81  

03.02 สิทธิขา้ราชการ(IP)                    6,200,000.00                6,618,847.07            106.76  

04.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกดั/อปท                    2,600,000.00                3,360,605.24            129.25  

04.01 ขรก./รัฐวิสาหกจิ/อปท.(OP)                    1,050,000.00                1,062,550.75            101.20  

04.02 ขรก./รัฐวิสาหกจิ/อปท.(IP)                    1,550,000.00                2,298,054.49            148.26  

05. รายได้จาก EMS                       250,000.00                   130,300.00              52.12  

05.01 รายไดจ้าก EMS                       250,000.00                   130,300.00              52.12  

06. รายได้แรงงานต่างด้าว                         60,000.00                   231,724.00            386.21  

06.01 รายไดค่้ารักษาแรงงานต่างดา้ว                         21,000.00                     85,000.00            404.76  



 
 
 

06.02 รายไดก้องทุนต่างดา้ว                         39,000.00                   146,724.00            376.22  

07. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น                    7,223,000.00                8,802,602.79            121.87  

07.01 กองทุน พรบ.รถ                    1,300,000.00                   996,885.50              76.68  

07.02 จ่ายเงินเอง OP                    5,758,000.00                7,793,977.29            135.36  

07.03ค่าลงทะเบียนจ่ายตรง       

07.04 จ่ายเงินเอง(ตรวจสุขภาพ)                       165,000.00                     11,740.00    

07.05 รายไดส้วสัดิการส่วนทอ้งถ่ิน (อปท)       

08. รายได้อื่น                  14,000,000.00                3,762,281.47              26.87  

08.01  เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)                       690,000.00                   546,570.00              79.21  

08.02 รายไดอ่ื้นๆ                  12,000,000.00                2,494,982.30              20.79  

08.03รายไดเ้งินอุดหนุนดา้นสถานะและสิทธิ                         88,900.00                   207,949.02            233.91  

08.04  อ่ืน ๆ(บริจาค)                    1,051,100.00                   376,973.18              35.86  

08.05 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร                       170,000.00                   135,806.97              79.89  

ผลรวมทั้งหมด                131,433,000.00            139,993,350.01            106.51  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผน-ผล รายจ่าย  รพ.เถิน ปีงบประมาณ 2563 

หมวดรายรับ  แผน งบร.63   ผลผลติ 2563  
%:
แผน 

01. ค่าจ้างช่ัวคราว     19,273,500.00      17,583,398.12      91.23  

01.01 ค่าจา้ง พกส.(บริการ)       5,813,160.00        5,391,466.72      92.75  

01.02 ค่าจา้ง พกส.(สนับสนุน)       5,085,000.00        4,795,625.47      94.31  

01.03 ค่าจา้งชัว่คราว (บริการ)       6,765,480.00        6,138,440.93      90.73  

01.04 ค่าจา้งชัว่คราว (สนับสนุน)       1,609,860.00        1,257,865.00      78.14  

02.ค่าตอบแทน     32,582,015.00      30,316,348.10      93.05  

02.01 ค่าชนัสูตรพลิกศพ              21,150.00    

02.02 ไม่ประกอบเวชปฏิบตั ิ       2,460,000.00        2,355,000.00      95.73  

02.03 ค่าตอบแทน ฉบบัที่ 11     11,138,100.00      10,789,140.00      96.87  

02.04 เวรบ่าย/ดึกของพยาบาล       1,671,780.00        1,419,000.00      84.88  

02.05 การปฎิบตัิงานตามผลงาน(OT)     16,370,135.00  14967425     91.43  

02.06 พ.ต.ส.          462,000.00           364,633.10      78.92  

02.07 แพทยส์าขาส่งเสริมพิเศษ          480,000.00           400,000.00      83.33  

03. ค่าใช้สอย     12,840,660.00      13,496,009.46    105.10  

03.01 ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ       1,000,000.00           321,486.00      32.15  

03.02 ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง          250,000.00             14,200.00        5.68  

03.03 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑท์ัว่ไป          300,000.00           122,506.84      40.84  

03.04 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง          300,000.00           223,394.15      74.46  

03.05 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์และการแพทย์(งบค่าเส่ือม69,000)          400,000.00           129,043.55      32.26  

03.06 ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ          100,000.00           152,590.00    152.59  

03.07 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด       1,461,265.00        1,456,852.55      99.70  

03.08 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารผูป่้วย       1,595,415.00        2,089,197.00    130.95  

03.09 ค่าจา้งเหมาก าจดัขยะติดเช้ือ          300,000.00           276,312.00      92.10  

03.10 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั          769,000.00           979,916.71    127.43  

03.11 ค่าจา้งเหมาท าฟันปลอม          500,000.00           635,097.00    127.02  

03.12 ค่าจา้งเหมาบริการอื่น ๆ          600,000.00        1,539,224.38    256.54  

03.13 ค่าจา้งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ (Lab)       2,000,000.00        2,521,521.00    126.08  

03.15 ค่าเช่าเครืองแปลงสัญญาณเอก็ซเรย ์(X-Ray)(งบค่าเส่ือม)          598,800.00           870,050.00    145.30  

03.16 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์       1,500,000.00           451,981.50      30.13  

03.17 ค่าใชจ่้ายตามโครงการ (P&P)            149,090.00    



 
 
 

03.18 สมทบกองทุนประกนัสังคมลูกจา้ง ฯ          901,962.00           801,715.00      88.89  

03.19 สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ พกส.          108,220.00             97,040.78      89.67  

03.20 ค่าสมคัรสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบตัิการ       

03.21 ค่าใชส้อยอื่น ๆ(งบค่าเส่ือมปรับปรุงอาคาร)          155,998.00              -    

03.21 จา้งเหมาบุคคลฯ          266,400.00           664,791.00    

04.ค่าวัสด ุ     37,853,270.00      39,271,963.13    103.75  

04.01 ยาและเวชภณัฑ ์     20,052,360.00      22,896,205.25    114.18  

04.02 วสัดุวทิยศาสตร์การแพทย ์       4,795,520.00        5,505,042.47    114.80  

04.03 วสัดุการแพทย/์เวชภณัฑมิ์ใช่ยา       6,404,600.00        6,210,231.80      96.97  

04.04 วสัดุทนัตกรรม          821,790.00           783,006.32      95.28  

04.05 วสัดุงานบา้นงานครัว       2,296,200.00        1,111,348.30      48.40  

04.06 วสัดุส านักงาน          668,300.00           702,376.00    105.10  

04.07 วสัดุก่อสร้าง          150,000.00           183,419.48    122.28  

04.08 วสัดุคอมพิวเตอร์          754,000.00           386,678.65      51.28  

04.09 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ          200,000.00           157,645.66      78.82  

04.10 วสัดุโฆษณา ฯ            20,000.00                  690.00        3.45  

04.11 วสัดุเช้ือเพลิง ฯ       1,250,000.00        1,126,537.00      90.12  

04.12 วสัดุยานพาหนะ          129,800.00           140,800.00    108.47  

04.13 วสัดุเคร่ืองบริโภค            60,000.00             55,107.20      91.85  

04.14 วสัดุแต่งกาย          200,700.00                          -              -    

04.154วสัดุอื่น ๆ             50,000.00             12,875.00      25.75  

05.ค่าสาธารณูปโภค       5,410,100.00        5,252,158.85      97.08  

05.01 ค่าไฟฟ้า       4,200,000.00        4,260,428.80    101.44  

05.02 ค่าน ้ าประปา          942,000.00           726,649.20      77.14  

05.03 ค่าโทรศพัท ์            60,000.00             57,993.05      96.66  

05.04 ค่าบริการ Internet          174,500.00           174,495.60    100.00  

05.05 ค่าไปรษณีย ์            33,600.00             32,592.20      97.00  

06.ค่าครุภัณฑ์ เกิน 10,000 บาท       4,083,000.00        9,388,180.00    229.93  

06.01 ครุภณัฑก์ารแพทย(์เกิน)(งบค่าเส่ือม1526359.03)       3,789,000.00        8,761,600.00    231.24  

06.02 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(เกิน)            66,000.00           209,180.00    316.94  

06.03 ครุภณัฑโ์ฆษณา ฯ(เกิน)              77,900.00    

06.04 ครุภณัฑง์านบา้น ฯ(เกิน)(งบค่าเส่ือม 760000)            11,000.00             25,500.00    

06.05 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า ฯ(เกิน)            214,000.00  #DIV/0! 



 
 
 

06.06 ครุภณัฑย์านพาหนะ(เกิน)(งบค่าเส่ือม )                           -      

06.07 ครุภณัฑส์ านักงาน(เกิน)            12,000.00                          -              -    

06.08 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ(เกิน)          205,000.00           100,000.00      48.78  

07.ค่าครุภัณฑ์ ต ่ากว่า 10,000 บาท            77,550.00           336,567.00    434.00  

07.01 ครุภณัฑก์ารแพทย(์ต ่า)            185,800.00    

07.02 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(ต ่า)              4,700.00             16,450.00    350.00  

07.03 ครุภณัฑโ์ฆษณา ฯ (ต  ่า)              21,900.00    

07.04 ครุภณัฑง์านบา้น ฯ (ต  ่า)            12,700.00             33,680.00    265.20  

07.05 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า ฯ (ต  ่า)              20,055.00    

07.06 ครุภณัฑย์านพาหนะ (ต ่า)       

07.07 ครุภณัฑส์ านักงาน (ต ่า)            60,150.00             57,665.00      95.87  

07.08 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ (ต  ่า)                1,017.00    

08.ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                         -                            -    #DIV/0! 

08.02 ……………………………       

09.เงินอุดหนุน PCU     10,321,005.00      12,053,616.33    116.79  

09.01 รพ.สต.เด่นแกว้          890,050.00        1,004,376.86    112.84  

09.02 รพ.สต.ดอนแกว้          712,850.00           946,249.88    132.74  

09.03 รพ.สต.วงัหินพฒันา          566,880.00           660,508.23    116.52  

09.04 รพ.สต.นาเบี้ยหลวง          481,070.00           529,431.21    110.05  

09.05 รพ.สต.ห้วยแกว้          681,460.00           822,977.84    120.77  

09.06 รพ.สต.แม่ถอด(ไดง้บค่าเส่ือม 225000)          624,720.00           670,208.61    107.28  

09.07 รพ.สต.นาบา้นไร่ (ไดง้บค่าเส่ือม 67900)          523,920.00           566,174.99    108.07  

09.08 รพ.สต.ท่ามะเกว๋น          450,020.00           567,030.57    126.00  

09.09 รพ.สต.แม่ปะหลวง(ไดง้บค่าเส่ือม 2,100,000)          461,040.00           506,077.98    109.77  

09.10 รพ.สต.แม่วะหลวง          457,960.00           570,395.01    124.55  

09.11 รพ.สต.เด่นชยั          515,650.00           432,958.09      83.96  

09.12 รพ.สต.กุ่มเน้ิง          594,490.00           735,384.40    123.70  

09.13 รพ.สต.แม่มอกกลาง          488,280.00           542,760.48    111.16  

09.14 รพ.สต.สะเลียมหวาน          620,395.00           999,177.66    161.06  

09.15 รพ.สต.หนองหอย(ไดง้บเส่ือม 81000)          408,000.00           465,263.46    114.04  

09.16 รพ.สต.ปางอา้          773,460.00           817,219.85    105.66  

09.17 รพ.สต.ท่าเกวยีน          421,340.00           455,059.03    108.00  

09.18 รพ.สต.หอรบ          649,420.00           762,362.18    117.39  



 
 
 

10.ตามจ่ายกรณีส่งต่อ       4,000,000.00        7,789,004.41    194.73  

10.01 ส่งต่อในจงัหวดั       3,500,000.00        6,411,513.41    183.19  

10.02 ส่งต่อนอกจงัหวดั          500,000.00        1,377,491.00    275.50  

11.ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ       1,787,000.00        1,698,649.33      95.06  

11.01 คืนเงินค ้าประกนัสัญญา/ค่ารักษา            40,000.00             24,862.50    

11.03 ธรรมเนียมเชค็/โอนเงนิ                     42.00    

11.04 จ่ายอื่นๆ/ผลิตบุคลากรทางการแพทย ์       1,010,000.00        1,210,000.00    119.80  

11.05 สนับสนุนเงินต่างสถานบริการ           737,000.00           462,952.00    

11.06 อ่ืนๆ            13,000.00                  792.83    

ผลรวมทั้งหมด   128,228,100.00    137,185,894.73    106.99  
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