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  ในแนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปี 2563  ในส่วนของ EB 1  ได้ก าหนดให้หน่วยงาน จัดท า
รายงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีท่ีผ่านมา (ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562) โดยให้
ท าการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ว ิเคราะห ์ความเส ี่ยงด้านการจัดซื้อจ ัดจ้าง ว ิเคราะห ์ผลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
ว ิเคราะห ์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน การจ ัดซื้อจัดจ้าง  จัดทำข ้อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจ ัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงน าเสนอ
ข ้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจ ัดซื้อ จ ัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การ
ดำเน ินการจัดซื้อจ ัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ม ีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ม ีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต ่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข ้าถ ึงข ้อม  ลได้
โดยสะดวกตามพระราชบัญญ ัติข ้อม  ลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และม ีการปร ับปร ุงกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ ์วิธีปฏ ิบ ัต ิ และมต ิคณะรัฐมนตรี ที ่ เกี่ยวข้องอย ่างถ กต ้องครบถ ้วน 
ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัต ิ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 การ
ดำเนินการด้านการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างของ โรงพยาบาลเถิน นั้น ไม่ม ีการทุจร ิตและ ไม ่ม ีผลประโยชน ์ท ับซ้อน 
เนื่องจาก ได ้ม ีการเตรียมการป ้องก ันล่วงหน ้าไว้โ ดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏ ิบ ัติงานประจำ 
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บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ส งสุด

แก่หน่วยงาน และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริต การเปิดเผยข้อม ลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ าง ถือเป็นมาตรการ

ส าคัญที่ส่ง เสริมกระบวนการป้องกันการทุจริต โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อม ลเกี่ยวกับ

งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ท่ีมีการอนุมัติให้จัดซื้อจัด

จ้างแล้วให้ประชาชนสามารถขอด หรือตรวจสอบได้ และพระราชบัญญัติข้อม ลข่าวสารของราชการ พ .ศ.

2540 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อม ลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดหาพัสดุเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขอ งหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อ

ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐจึง

ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อม ล นอกจากให้เปิดเผยข้อม ลจัดซื้อจัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้อง

และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส  โดย

หน่วยงานจะต้องก าหนดวิธีการ หรือกระบวนการในการตรวจสอบ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม

นัยมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน ญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  

เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ

จัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการด าเนินการ ว่ามีความคุ้มค่า หรือมีความสามารถในการประหยัด

งบประมาณได้มากน้อยเพียงใด ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด

จ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าส งสุด 

วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อวิเคราะห ์ความเส่ียงด ้านการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างของโรงพยาบาลเถิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

2.2  เพื่อให้การจ ัดซื้อจ ัดจ ้างของโรงพยาบาลเถิน ให้เป ็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.3 เพื่อวิเคราะห ์ผลการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปร ับปร ุงกระบวนงาน 
ให้มีประสิทธ ิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าส งสุด 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1  ม ีหล ักประก ันในระด ับหนึ่งว ่า การดำเน ินการด ้านการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างจะไม ่ม ีการท ุจร ิต 
และหร ือไม ่ม ีผลประโยชน ์ท ับซ ้อน เนื่องจากได ้ม ีการ เตรียมการป้องก ันล ่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส ่วนหน ึ่งของ
การปฏ ิบัติงานประจ า 

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

3.3  ได้พ  ัฒนา และปร ับปรุง กระบวนการจ ัดซื้อจ ัดจ ้า งให้ เป ็น ไปตามระเบ ียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏ ิบ ัต ิอย่างถ กต้องครบถ้วน 

 
การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน ประจ าปี งบประมาณ 2562 

  โรงพยาบาลเถิน ได้รวบรวมฐานข้อมูลท่ีต้องน ามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวม
ของหน่วยงานโดยจ าแนกเป็นรายหมวดแสดงให้เห็นว่าในหมวดท่ีมีรายการจัดซื้อจัดจ้างและแสดงเปรียบเทียบให้
เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทและเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
ประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีต้ังไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ คือ ร้อยละของจ านวนรายการ
ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวน
งบประมาณท่ีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ท้ังนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเส่ียงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 โดยการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี  พ .ศ.
2562 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 

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

จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
1) ภาพรวมการจัดซ้ือพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2562 
การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลเถิน แบ่งออกเป็น 3 ศ นย์การส่ังซื้อ คือ 

1. วัสดุท่ัวไปหน่วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผ ้จัดซื้อ 
2. ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผ ้บริโภค เป็นผ ้จัดซื้อ 
3. วัสดุการแพทย์ ชันส ตร ทันตกรรม  กลุ่มงานการพยาบาลเป็นผ ้จัดซื้อ 

โดยให้ออกเลขการส่ังซื้อรวมเป็นศ นย์เดียวผ่านระบบ google Sheet online  
โดยมีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนคร้ังจ าแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนคร้ัง ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 2,359 98.79 

ประกวดราคาด้วยวิธีทาง

อิเลคทรอนิกส์ E-bidding 

29 1.21 

รวม 2,388 100 

 
 ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเถิน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน 2,388 ครั้ง พบว่าวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีมีจ านวนครั้งส งท่ีสุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 2,359 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.79 และวิธี
ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ e-bidding 29 ครั้ง ร้อยละ 1.21  ดังแผนภ มิ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนคร้ังจ าแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 
 

2)  การจัดซ้ือด้วยเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
 โรงพยาบาลเถิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน           
(งบค่าเส่ือม) 70% , 20%   โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  งบลงทุน(ค่าเส่ือม) ปี 
2561 ท่ียังไม่ได้ด าเนินการยกมาเป็นเงิน 2,404,450 บาท (จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ, ก่อสร้างโรงเก็บ
ขยะ 1รายการ  และงบลงทุนของปี 2562 งบ 70% เป็นเงิน 3,131,645.57 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 
รายการ งบ 20% เป็นเงิน 3,100,000 บาท เป็นแผนจัดสร้างอาคารสถานอนามัย (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
รพ.สต.นาบ้านไร่ ได้ด าเนินการโอนเงินให้ รพ.สต.นาบ้านไร่ ด าเนินการเอง 
ตารางที่ 2 แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,359 

29 

เฉพาะเจาะจง 

ประกวดราคาด้วยวิธีทาง
อิเลคทรอนิกส์ E-bidding 

จ านวน

โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-

bidding 

การจัดซื้อ 1 4 

การจัดจ้าง - 1 

รวม 1 5 
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หมายเหตุ    เมื่อได้รับการจัดสรรและโอนงบประมาณมาได้มีการด าเนินการจัดซื้อตามแผนงานดังกล่าวซึ่งมีผล
การด าเนินงาน ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ(งบค่าเสื่อม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิธีการ

จัดหา 

จ านวน

โครงการ 

ผลการจัดหาตามแผน ผลการด าเนินการ 

เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

ตาม

แผน 

วงเงิน จัดหาได้ งบประมาณ

คงเหลือ 

ประหยัด

งบประมาณ

ได้ 

การจัดซื้อ 12 12 - 5,001,645.57 5,043,145.57 - 48,500 

การจัดจ้าง 1 1 - 444,450 444,450 - - 

รวม 13 13 - 5,446,095.57 5,487,595.57 - 48,500 

 
การจัดซ้ือด้วยเงินงบลงทุน(ค่าเสื่อม) 

 
 
จากตารางจะเห็นว่าโรงพยาบาลเถิน สามารถจัดซื้อพัสดุได้ตามแผนการจัดหาด้วยเงินง บลงทุน(ค่าเส่ือม)             
13 รายการ ด าเนินการเสร็จส้ิน 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100   และสามารถประหยัดงบประมาณได้ 48,500 
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.89 เนื่องจากเป็นการจัดซื้อโดยวิธี E-bidding จึงสามารถซื้อ/จ้างบางรายการได้ต่ ากว่า
ราคากลางท่ีได้รับการจัดสรร 
 

13 

ด าเนินการแล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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3)  การจัดซ้ือด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุงโรงพยาบาล) 
 

โรงพยาบาลเถิน ได้จัดสรรเงินนอกงบประมาณ(เงินบ ารุง) ส าหรับจัดหายา วัสดุการแพทย์  วัสดุชันส ตร    
วัสดุทันตกรรม  วัสดุท่ัวไป  ให้บริการแก่ผ ้ป่วย  และใช้ในการด าเนินงานตามปกติขอ งโรงพยาบาล ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดจ้างงานท่ัวไป  ด้านการแพทย์ รวมท้ังครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์ท่ัวไป เป็นต้น  ได้
จัดสรรเงินบ ารุงไว้ทั้งส้ิน 62,900,000 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

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

ประเภทพัสดุ วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน(บาท) ร้อยละ 

วัสดุท่ัวไป 6,166,900 9.80 

ครุภัณฑ์ท่ัวไป 658,100 1.04 

เวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ 33,071,900 52.59 

ครุภัณฑ์การแพทย์ 6,053,100 9.62 

งานจ้างท่ัวไป 14,210,000 22.59 

งานจ้างด้านการแพทย์ 2,740,000 4.36 

รวม 62,900,000 100 

 
วงเงินท่ีได้รับอนุมัติตามแผนแบ่งเป็นสองหมวดได้แก่ วัสดุท่ัวไปและเวชภัณฑ์ยา/วัสดุการแพทย์ โดยหมวดวัสดุ
ท่ัวไปได้รับอนุมัติตามแผนเงิน 6,166,900บาท คิดเป็นร้อยละ 9.80 หมวดเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ ได้รับ
จัดสรรเงิน 33,071,900บาท คิดเป็นร้อยละ 52.59  หมวดครุภัณฑ์ท่ัวไป 658,100บาท คิดเป็นร้อยละ 1.04  
หมวดครุภัณฑ์การแพทย์ 6,053,100บาท คิดเป็นร้อยละ 9.62  หมวดค่าใช้สอยงานจ้างท่ัวไป 14,210,000บาท 
คิดเป็นร้อยละ 22.59  งานจ้างด้านการแพทย์ 2,740,000บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.36 
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การจัดซ้ือวัสดุ 

 
การจัดจ้าง 

 
การจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

 
 
เมื่อได้รับการจัดสรรและอนุมัติแผนจัดซื้อโดยผ ้บริหารแล้วเจ้าหน้าท่ีพัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยมีผลการด าเนินงาน ดังตารางท่ี 5 
 

9.8 

52.59 

วสัดุทัว่ไป 

เวชภณัฑ์ยาและวสัดุ
การแพทย์ 

22.59 

4.36 

งานจ้างทั่วไป 

งานจ้างด้านการแพทย์ 

1.04 

9.62 

ครุภัณฑ์ทั่วไป 

ครุภัณฑ์การแพทย์ 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ด้วยเงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประเภทพัสดุ วงเงินที่ได้รับ

อนุมัติตามแผน

(บาท) 

ประเภทการ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้

ด าเนินการแล้ว(บาท) 

ร้อยละการ

จัดซ้ือตาม

แผน 

วัสดุท่ัวไป 6,166,900 เฉพาะเจาะจง 4,078,604.05 66.14 

ครุภัณฑ์ท่ัวไป 658,000 E-bidding 388,368.45 59.02 

เวชภัณฑ์ยาและวัสดุ

การแพทย์ 

3,3071,900 เฉพาะเจาะจง 3,000,2465.74 93.40 

E-bidding 886,820.70 

ครุภัณฑ์การแพทย์ 6,053,100 E-bidding 6,053,100 100 

งานจ้างท่ัวไป 14,210,000 เฉพาะเจาะจง 5,721,616.59 99.97 

E-bidding 8,483,679.55 

งานจ้างด้านการแพทย์ 2,740,000 เฉพาะเจาะจง 2,140,422 95.74 

E-bidding 598,800 

รวม 62,900,000  58,353,877.08 92.77 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่าในหมวดวัสดุท่ัวไปการจัดซื้อด าเนินการได้ร้อยละ 66.14 ในหมวดเวชภัณฑ์ยาและวัสดุ
การแพทย์ การจัดซื้อด าเนินการได้ร้อยละ 93.40 ของแผน การจัดจ้างท่ัวไปด าเนินการได้ร้อยละ 99.97 ของ
แผน การจัดจ้างด้านการแพทย์ด าเนินการได้ 95.74  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92.77 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุทั่วไปเทียบกับแผน 

 

 
 
 
เมื่อท าวิเคราะห์การด าเนินงานพบว่า การจัดซื้อวัสดุท่ัวไปน้อยกว่าแผนร้อยละ 33.86 ส่วนการจัดจ้างท่ัวไป
ด าเนินการน้อยกว่าแผนร้อยละ 0.03 
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วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัตามแผน(บาท) 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีใชด้ าเนินการแลว้(บาท) 
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66.14% 

งานจดัจา้งทัว่ไป 99.97% 

วงเงินที่ไดรั้บอนุมตัิตามแผน(บาท) 

จ านวนเงินงบประมาณที่ใชด้  าเนินการแลว้
(บาท) 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา และวัสดุการแพทย์เทียบกับแผน 

 

 
 
ในหมวดเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์มีการจัดซื้อน้อยกว่าแผน 6.6 โดยด าเนินการจัดซื้อร้อยละ 93.40 ของ
แผน ซึ่ ง ในหมวดวัสดุการแพทย์สามารถแยกเป็น 5 หมวด ไ ด้แก่  1.  ยา  2 .วัสดุการแพทย์ ท่ัวไป                           
3. วัสดุทันตกรรม  4. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุชันส ตร) 5.ครุภัณฑ์การแพทย์ 
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93.4% 

งานจ้างด้าน
การแพทย์ 95.74% 

วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิตามแผน(บาท) 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ด าเนนิการแล้ว(บาท) 
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วัสดุการแพทย์ 84.99% 

วสัดุการแพทย ์
84.99% 

ยา 89.92% 

แผน ซ้ือจริง 

      22,096,500.00        19,869,998.80  

วสัดุการแพทย ์84.99% 

แผน ซ้ือจริง 

        5,905,500.00          5,019,271.45  
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วสัดุทนัตกรรม 88.95% 

แผน ซ้ือจริง 

            806,400.00              717,272.31  

 

 
 
 
การ จัดซื้ อ เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์แยกรายหมวดพบว่ า   ยาจัดซื้ อ ร้อยละ 89.92  ของแผน                        
วัสดุการแพทย์ ท่ัวไปจัดซื้อร้อยละ 84.99 ของแผน  วัสดุทันตกรรม จัดซื้อร้อยละ 88.95 ของแผน                
วัสดุชันส ตร  จัดซื้อร้อยละ 103.11 ของแผน  และครุภัณฑ์การแพทย์จัดซื้อร้อยละ 100 ของแผน โดยพบว่าวัสดุ
ชันส ตรเกินแผน เนื่องจากมีการเพิ่มศักยภาพในการด แลผ ้ป่วยตามแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ รวมถึงต้องจัดซื้อ
ให้โรงพยาบาลแม่พริกด้วย 
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วสัดุชนัสูตร 103.11% 

แผน ซ้ือจริง 

        4,263,500.00          4,395,923.18  
 

ครุภณัฑก์ารแพทย ์100% 

แผน ซ้ือจริง 

        6,053,100.00          6,053,100.00  
 



 
 
 

 

วิเคราะห์ความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 

 ท าการระบุความเส่ียง โดยน าข้อม ลท่ีได้จากขั้นเตรียมการประเมินความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของโรงพยาบาลเถิน ในประเภทความเส่ียงซึ่งเป็น Unknown Factor  ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ระบุความเส่ียงท่ีเป็น Unknown Factor   

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 

Know Factor Unknown Factor 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเส่ียง 

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี 

- ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการ

พยากรณ์ ประมาณการไว้

ล่วงหน้า ปัญหา พฤติกรรม 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

 จากขั้นตอนท่ี 1 เมื่อท าการระบุความเส่ียงเสร็จส้ิน จึงด าเนินการวิเคราะห์สถานะความเส่ียงด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน อันอาจจะเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ออกตามรายสีไฟ

จราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเส่ียงในช่องสีไฟจราจร 

 

ส ี ระดับความเสี่ยง 

 
ความเสี่ยงระดับต่ า 

 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง  เป็นกระบวนงานท่ีมผี ้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมด แลได้ 

 
ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานท่ีมีผ ้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร 

มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 

 
ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านจัดซ้ือจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน ตามรายสีไฟจราจร 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ของ 

โรงพยาบาลเถิน 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเส่ียง 

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี 

    

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

 จากนั้นน าขั้นตอนความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน ท่ีมีความเส่ียงสถานะระดับ

ปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางท่ี 2 มาท าการค้นหาความเส่ียงรวม ซึ่งระดับความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ 

โรงพยาบาลเถิน ได้จาก 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ   มีเกณฑ์ให้ค่า ดังนี้ 

 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

  3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ 

ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นส งของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องท าการป้องกัน ไม่

ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอย ่ในระดับ 3 หรือ 2 

  3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 

แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่า

ของ SHOULD คือ ค่าท่ีอย ่ในระดับ 1 เท่านั้น 

 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

  3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผ ้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงาน

ผ ้ก ากับด แล ค่าอย ่ท่ี 2 หรือ 3 

  3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม ค่าอย ่ท่ี 2 หรือ 3 

  3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผ ้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย มีค่าอย ่

ท่ี 2 หรือ 3 
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  3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน หรือกระทบ

ด้านการเรียนร ้ องค์ความร ้ ค่าอย ่ท่ี 1 หรือ 2 

 

 ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ของ โรงพยาบาลเถิน 

ระดับความจ าเป็น

ของการเฝ้าระวัง 

     3     2     1 

ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 

3     2     1 

ค่าความเสี่ยงรวม   

= 

จ าเป็น X รุนแรง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเส่ียง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าท่ี 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 จากนั้น น ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ตามข้อ 

3.1 และข้อ 3.2  ดังตารางท่ี 3.1 ถึงตารางท่ี 3.2  

ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ของ โรงพยาบาลเถิน 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก                    

MUST                        

3     2 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง   

SHOULD                        

1 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเส่ียง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี 

 

- 

- 

- 

 

1 

1 

1 
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ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ของ          

โรงพยาบาลเถิน 
1 2 3 

ผ ้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานก ากับด แล 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 

ผลกระทบต่อผ ้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน 

X 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 น าค่าความเส่ียงรวมจากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุมความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ 
โรงพยาบาลเถิน ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย ่ในระดับใด เมื่อ
เทียบกับคุณภาพการจัดการ และเฝ้าระวังในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผ ้ใช้บริการ /ผ ้รับมอบผลงาน 

องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผ ้ใช้บริการ/ผ ้รับมอบ

ผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มมีรายจ่าย มีผลกระทบถึง

ผ ้ใช้บริการ/ผ ้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน 
 

กระบวนการที่มีความเสี่ยง 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
โรงพยาบาลเถิน 
 

ดี 2   

 
 จากตารางประเมินการควบคุมความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน มีความเส่ียงระดับ
ต่ า (2) 
 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 น าประเมินการควบคุมความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน มีความเส่ียงระดับต่ า (2) 
มาจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 
 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้างโรงพยาบาลเถิน 
 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ 
โรงพยาบาลเถิน 

1. มีการควบคุมก ากับโดยหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ในการให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. แนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
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ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน โดยการแยก
สถานการณ์เฝ้าระวังความเส่ียงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวัง และประเมิน
การบริหารความเส่ียง 
สถานะสีและรับดับของสถานะความเสี่ยง 
 
สถานะส ี ระดับของสถานะความเสี่ยง 

 ไม่เกิดกรณีท่ีอย ่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้อง
ท ากิจกรรมเพิ่ม 

 เกิดกรณีท่ีอย ่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้
ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย ท่ีเตรียมไว้ 
แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง 
ระดับความรุนแรง <3 

 เกิดกรณีท่ีอย ่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมี
มาตรการ นโยบาย เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล 
ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความ
รุนแรง >3 

 
ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที ่6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของโรงพยาบาลเถิน 
 

กิจกรรม 
เหตุการณ์ สถานะความเสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ โรงพยาบาลเถิน 

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

ในต าแหน่งหน้าท่ี 

 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
 น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล เถิน จากตารางท่ี 6 ท่ี
จ าแนกสถานะความเส่ียงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบบริหาร
ความเส่ียง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน ท่ีวิเคราะห์ได้นั้นมี
สถานะความเส่ียงเป็นสีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้ และต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความ
เส่ียงอย่างต่อเนื่อง 
 ในขั้นตอนท่ี 7 นี้ สถานะความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเถินนั้น ไม่อย ่ในข่ายความ
เส่ียง แต่อย่างไรก็ตามควรท่ีจะมีการเฝ้าระวัง จึงก าหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม ดัง
ตารางท่ี 7 
ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของโรงพยาบาลเถิน 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ โรงพยาบาลเถิน 

1. ออกประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกัน
การทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็น
หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

 
 สรุปดังนี้ว่า โรงพยาบาลเถิน วิเคราะห์ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน โดย
เครื่องมือวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
และเครื่องมือวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ท่ีน ามาใช้นี้จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ว่าการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเถิน ไม่มีการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง
ผ ้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและหรือเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานกับผ ้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้กรณีท่ี
พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น  
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าส่วนราชการอื่นท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมิน
ความเส่ียงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเส่ียงงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเถิน มีสถานะความเส่ียงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่อย ่ในข่ายความเส่ียง โดยปรากฏสถานะความเส่ียงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงระดับการยอมรับ
ได้ หากแต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเถิน
อย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลเถิน ได้จัดท าระบบบริหารความเส่ียงโดยก าหนดมาตรการในการเฝ้า
ระวังประเด็นความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

1. ออกประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
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2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของ
หน่วยงาน ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2599 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2599 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยท่ีกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเถิน มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อ
การตรวจสอบ ผ ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณ มีความชอบ
ธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด 
มีความคุ้มค่าและสมประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างส งสุด 
 

วิเคราะหป์ัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

          โรงพยาบาลเถิน เสนอปัญหาอุปสรรคและกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเถิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

(1) การเปล่ียนผ ้รับผิดชอบ ขาดการถ่ายทอดความร ้ให้กับผ ้รับผิดชอบใหม่ 

(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 ซึ่งมีผล

ท าให้ยกเลิกบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ท าให้ผ ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ขาดความร ้ ความเข้าใจ ขั้นตอนในการด าเนินงานใหม่ ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า

ในกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเถิน 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

ผ ้ใช้งาน 
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วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลเถิน แบ่งพัสดุออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ วัสดุท่ัวไปและเวชภัณฑ์
ยาและวัสดุทางการแพทย์  ซึ่ งมี หน่วยงานรับผิดชอบจัดท าแผนและด า เนินการตามแผนจ านวน                                 
5 หน่วยงานได้แก่  งานพัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไป     กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผ ้บริโภค    กลุ่มงานการ
พยาบาล    กลุ่มงานทันตกรรม    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์    ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561   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 2562 จ านวน 3,131,645.57 บาท เป็นการาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การแพทย์ 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 เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ 3 รายการ โดยวิธี E-bidding เป็นเงิน 1,949,000 ประหยัดงบประมาณได้ 11,000 บาท และ
ก่อสร้างโรงเก็บขยะขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 444,450 บาท  สรุปรวมสามารถประหยัด
งบประมาณฯ ได้ รวมท้ังส้ิน 48,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.95 จากการวิเคราะห์การด าเนินงานดังกล่าว พบว่า 
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์คณะกรรมการมีการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์และด าเนินการสืบราคาจากหลาย
บริษัท ท าให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และคณะกรรมการได้ท าการต่อรองราคาจากบริษัทท่ีได้รับการคัดเลือก
จากการประกวดราคาฯ 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 าเนินการจัดซื้อด้วยวิธี

เฉพาะเจาะจง จ านวน 617ครั้ง เป็นเงิน 4,078,604.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 
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 าเนินการจัดซื้อด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจง 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 
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จากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อสามารถด าเนินการได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 92.77 สามารถประหยัด
งบประมาณได้ 4,546,122.92 บาท 

 
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 หรือผู้เกี่ย วข้อง
  

(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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