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ค าน า 
โรงพยาบาลสันทราย ได้ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทราย 
เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อพบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน   ให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ มี
ประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อก าหนดของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

โรงพยาบาลสันทราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ  
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 

    งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
โรงพยาบาลสันทราย 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.หลักการและเหตุผล 

โรงพยาบาลสันทราย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบด าเนินงานและงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทราย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด าเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ( Integrity and Transparency Assessment – ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วย
ยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน 

ดังนั้น โรงพยาบาลสันทราย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการด าเนินการ
ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ตลอดจนการรายงานผล
ตาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทราย เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.2 เพื่อให้เป็นตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

  2.3 เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  3.1 โรงพยาบาลสันทราย  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  3.2 การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.3 การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.4 โรงพยาบาลสันทรายมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
4. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสันทราย 
  นางไพรสุดา ผิววรรณ์  พนักงานพิมพ์ ส.3 
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บทที่ 2  

ผลการจัดซ้ือจัด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสันทราย มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1,960 
โครงการ  เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 36,689,195.09 บาท (สามสิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท
เก้าสตางค์) และโรงพยาบาลสันทราย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงาน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้. 

 
ล าดับ

ท่ี 
แผนงาน วิธีการจัดซ้ือ   

จัดจ้าง 
งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

งบประมาณที่ใช้
จริง 

(บาท) 

งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

(บาท) 

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น
(ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

1 ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

e-bidding 700,000.00 558,500.00 141,500.00 100  

2 วัสดุส านักงาน e-Market 122,400.00 109,140.00 13,260.00 100  
3 ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
e-Market 290,700.00 290,000.00 700.00 100  

4 ครุภัณฑ์
การแพทย์งบค่า
เสื่อม 20% 

e-bidding 1,660,000.00 1,624,500.00 35,500.00 100  

5 ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

e-bidding 1,074,400.00 1,069,800.00 4,600.00 100  

6 วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

e-bidding 554,688.00 396,000.00 158,688.00 100  

7 จ้างก่อสร้าง
อาคาร รพ.สต.
ร้องเม็ง 

e-bidding 3,100,000.00 2,460,000.00 640,000.00 100  

8 ครุภัณฑ์
การแพทย์งบค่า
เสื่อม 10% 

เฉพาะเจาะจง 280,000.00 274,518.00 5,482.00 100  

9 ครุภัณฑ์
การแพทย์งบค่า
เสื่อม 70% 

e-bidding 5,255,000.00 3,649,572.00 1,605,428.00 100  

10 จ้างเหมาท าฟัน
ปลอม 

e-bidding    593,070.00    592,065.00 1,005.00 100  

11 จ้างเหมาเช่า
เครื่องเอกซเรย์ 

e-bidding 1,190,000.00 1,188,000.00 2,000.00 100  

12 ซือ้วสัด ุ เฉพาะเจาะจง 25,872,644.09 23,517,712.09 1,106,132.00 100  
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1.จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก
ตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลสันทราย มีจ านวนโครงการท่ีต้องจัดซื้อจัดจ้างท้ังส้ิน  1,960   โครงการ พบว่าวิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้างสูงท่ีสุด คือ วิธี bidding จ านวน  8  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.41 รองลงมาคือ วิธี e-Market     จ านวน  
2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.10 และเฉพาะเจาะจง จ านวน 1,960 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.59 ของจ านวน
โครงการ  

1.1 ตารางแสดงร้อยละจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

จ านวน 
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง สอบราคา คัดเลือก ตลาดอิเล็กทรอนิกส์      

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

   1,960      1,950        -       -              2                8 
ร้อยละ       99.59              0.10             0.31 

 
2. งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก ตาราง
จะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย มีจ านวน 45,358,707.09      
บาท (ส่ีสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเก้าสตางค์) พบว่างบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีจ านวนสูงสุด 5,255,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.32  ของจ านวนเงิน
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง  มีจ านวน  23,792,230.09 บาท       คิดเป็นร้อย
ละ  52.45   และวิธี e-market  มีจ านวน  399,840.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  0.88  คิดเป็นร้อยละ      ของจ านวน
เงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.1 ตารางแสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2561 

งบประมาณ      

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะ 
เจาะจง 

สอบราคา คัดเลือก ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์      
(e-market) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์             
(e-bidding) 

45,358,707.09 23,792,230.09         -          - 399,840.00 21,166,637.00 
ร้อยละ 52.45 - - 0.88 46.66 
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จากตารางท่ี 1.1 และ 2.1 จะได้ว่าร้อยละจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับร้อยละของ
จ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดวิธีการ
จัดหาพัสดุ ดังนั้นการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสันทราย จึงเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 – 2561  
 3.1 ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561                 

หน่วย : โครงการ 

ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 
2,253 1,970 2,237 1,960 9 - - - - 2 7 8 

   

จากตารางท่ี 3.1 จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจัดหาพัสดุส าหรับงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปี พ.ศ.2561 เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น จะเห็นได้ว่าจ านวน
โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลดลงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึงร้อยละ 12.56  เมื่อจ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง พบว่า วิธีe-bidding เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.28 ท้ังนี้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2  เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561                 
 

หน่วย : บาท 

ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ป6ี0 ปี
61 

ปี
60 

ปี   
61 

ปี
60 

ปี61 ป6ี0 ป6ี1 

19,858,100 45,358,707.09 1,058,100 23,517,124.09 2,750,000 - - -     - 399,840 16,050,000 21,166,637 

 

จากตารางท่ี 3.2 การใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ.2561 เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่าในปีงบประมาณ 2561 มีการใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ถึงร้อยละ 70   เมื่อจ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพบว่า วิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 80  วิธี e-market เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 และวิธี e-bidding 
เพิ่มขึ้นร้อยละ  20  ท้ังนี้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

 

จ านวนโครงการ      
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะ 
เจาะจง 

สอบราคา คัดเลือก ตลาดอิเล็กทรอนิกส์      
(e-market) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์             
(e-bidding) 

งบประมาณ      

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะ 
เจาะจง 

สอบราคา คัดเลือก ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์        
(e-market) 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์              
(e-bidding) 
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บทที่ 3 

บทวิเคราะห ์

 

โรงพยาบาลสันทราย ได้ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง สนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใน 2 ลักษณะคือ ร้อยละของจ านวน
โครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากแหล่งเงินงบประมาณและงบเงินบ ารุง ได้แก่ งบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์ และท่ีดินส่ิงก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. โรงพยาบาลสันทราย ด าเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พบ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงท่ีสุด คือ วิธี bidding จ านวน  8  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.41 รองลงมาคือ วิธี e-Market  
จ านวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.10 และเฉพาะเจาะจง จ านวน 1,960 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.59 ของ
จ านวนโครงการ  

2. งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ จ านวน 10 โครงการใน 
งบประมาณท้ังส้ิน 45,358,707.09  พบว่างบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) มีจ านวนสูงสุด 5,255,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.32  ของจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้าง รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง  มีจ านวน  23,792,230.09 บาท  คิดเป็นร้อยละ  52.45   และวิธี         e-
market  มีจ านวน  399,840.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  0.88  ของจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

3. การด าเนินงานดังกล่าวประสบความส าเร็จ สามารถด าเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่าความ 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย โดยรวมนั้น 
เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีก าหนดไว้ และมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความ
คุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชน
สามารถเข้าตรวจสอบได้ 
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บทที่ 4  

สรุปและการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ตามรายงานการวิเคราะห์ 

สรุป และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.2 การวิเคราะห์ความเส่ียง 
4.3 ปัญหาและอุปสรรค 
4.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
4.5 แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

4.1 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลสันทราย ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส การให้และ
การเปิดเผยข้อมูลถือเป็นมาตรการส าคัญท่ีส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลสันทราย จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุ ก
ขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ และการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสันทราย ด าเนินการจัดหา
พัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

การพัฒนากระบวนงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  โรงพยาบาลสันทราย พัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี ้
1. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมิน โดยทุกรายการในการจัดซื้อ 

จัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูล ตามระเบียบ 
2. โรงพยาบาลสันทราย ปฏิบัติตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางในการ 

ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยจัดท าแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ซึ่ง
แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนการรายงานขอซื้อขอจ้าง 
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4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้วิเคราะห์ความเส่ียงในการ
ด าเนินงานประกอบด้วย ความเส่ียงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
1.1 ด้านนโยบาย ไม่มีการก าหนดนโยบาย

เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 

บุคลากรไม่มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ก าหนดแนวทางเพื่อให้
บุคคลากรยึดถือในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 

1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย มีการเปล่ียนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง 

ท าให้เกิดความสับสนต่อ
การปฏิบัติงาน 

ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

1.3 ด้านขั้นตอนการ 
     ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารท่ีควบคุมก ากับดูแล
ไม่มีการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ท าให้เกิดปัญหาการ
ปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า 

ก าหนดรูปแบบ แนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ส าหรับ
ด าเนินการท่ีจัดเจน ให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานพัสดุทราบ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิด
ความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
ธรรม 

1.4 ด้านเจ้าหน้าท่ี มีการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือมีการ
สับเปล่ียนหน้าท่ี  

ท าให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
ยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพัสดุท่ี
ถูกต้อง 

ควรจัดหาบุคคลากรด้านการ
ปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่งอบรม
ให้ความรู้ 

1.5 ด้านการตรวจสอบ 
     ภายใน 

หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในโดยตรง 
และไม่มีกลุ่มงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เป็น
ผู้จัดท าและตรวจสอบ
ภายใน ท าให้การ
ตรวจสอบไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
และท่ัวถึง เป็นผลให้การ
ประเมินความเส่ียงและ
การควบคุมภาพ
แวดล้อมการบริหาร
จัดการพัสดุไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

ควรจะจัดต้ังกลุ่มงาน/งาน ท่ี
รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน
โดยตรง จะได้ช่วย 
ตรวจสอบอีกครั้ง 



12 
 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
การก าหนดความต้องการ 
 
 
 

ในการก าหนดความต้องการ 
ในการจัดท าแผนขอ
งบประมาณ หน่วยงานท่ีขอไม่
มีแนวทางก าหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความ
ต้องการใช้พัสดุท่ีชัดเจน 

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรง
ตามคุณลักษณะท่ี
ต้องการใช้ ราคาไม่
เหมาะสม และไม่ทันต่อ
การใช้งาน  

ควรก าหนดนโยบายในการ
ก าหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เพื่อให้
แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดความต้องการใช้
พัสดุ 
 

3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การวางแผนการจัดหาพัสดุ ความล่าช้าในการเสนอแผน

และลงนามอนุมัติแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้หน่วยงานไม่
สามารถด าเนินการ
จัดท าแผนได้ทันตาม
ระยะเวลาท่ีกระทรวง
ก าหนด 

มีการเปล่ียนแปลงค าส่ังในการ
มอบอ านาจเพื่อความคล่องตัว
ในด้านการบริหารจัดการ การ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง 

4. ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
4.1 หน่วยงานท่ีต้องการ
พัสดุ ไม่มีความรู้ในการ
ก าหนด Tor (รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขใน
รายละเอียดของตัวพัสดุ
หรือของผลส าเร็จของงาน
หรือของตัวผู้ท่ีจะเข้า
แข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน 
 

ท าให้เมื่อประกาศประกวด
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่
มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค 
หรือมีการอุทธรณ์ผลการ
พิจารณา  

หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้ในแผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือตามระยะเวลา
ท่ีกระทรวงก าหนด ท า
ให้การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างล่าช้า  

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
จัดท าขอบเขตของงาน TOR 
เกี่ยวกับวิธีการก าหนดความ
ต้องการพัสดุ 

4.2 การจัดซื้อจัดจ้างท่ี
เร่งด่วน กระช้ันชิด 

ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีจะเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมาย 
ใหม่ได้ 

อาจเกิดข้อทักท้วงท่ีมา
จากหน่วยงานภายนอก 
เช่น สตง. หรือ
ตรวจสอบภายใน
กระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มีระเบียบก าหนด
วิธีปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
จะได้มีการวางแผนการท างาน 
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ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 
ปัญหาบุคลากรท่ีเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ความช านาญและทักษะท่ีดี
เกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ท าให้การตรวจรับพัสดุ 
ไม่เป็นไปตามสัญญา
หรือข้อก าหนด 

ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้
เฉพาะด้านและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ี
เป็นเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ  

6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงาน 
ท่ีมาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังให้
เป็นผู้ควบคุมงาน ท่ีมาจาก
หน่วยงานภายนอก ขาด
ความรู้ความเข้าใจในแบบรูป
รายการก่อสร้าง 

ท าให้การส่งมอบงานไม่
เป็นไปตามแบบรูป
รายการก่อสร้าง จึงท า
ให้มีการแก้ไข ให้ตรง
ตามแบบรูปรายการ ท า
ให้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างล่าช้าออกไป
และไม่เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง 

ควรท าความเข้าใจแบบรูป
รายการ ก่อนท าการก่อสร้าง 
ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานท่ีมาจาก
หน่วยงานภายนอก 

7. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ 
   พัสดุเกิดการสูญหาย/ 
   เสียหาย 

ไม่มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุท่ี
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล 
พัสดุ 

หน่วยงานต้องสูญเสีย
ด้านทุนการชดเชยความ
สูญหาย ความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นกับพัสดุท่ีจัดเก็บ 

จัดท าสถานท่ีเก็บพัสดุท่ีมี
ลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการ
ขออนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุก
ครั้งท่ีมีการขอใช้ห้องพัสดุ 

8. ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสดุ 
    มีพัสดุท่ีเส่ือมสภาพ 
   หมดความจ าเป็นในการ 
   ใช้งานเป็นจ านวนมาก 
 
 

พัสดุท่ีช ารุดเส่ือมสภาพไม่
ส่งคืนเพื่อน ามาจ าหน่าย 
 
 

พอไปตรวจพบท าให้มี
พัสดุคงเหลือท่ีหมด
ความจ าเป็นจ านวนมาก 
 
 

ให้มีการจ าหน่ายพัสดุตามสภาพ
ความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงท่ี
คณะกรรมการได้ท าการ
ตรวจสอบประจ าปีและถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้การ
เก็บรักษาพัสดุมีน้อยท่ีสุด และ
เพื่อหลีกเล่ียงพัสดุเกินความ
จ าเป็นและล้าสมัยเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของ
หน่วยงานในอนาคต 
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ 
 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 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โรพยาบาลสันทราย 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม
ท่ัวไปในการจัดการงาน
พัสดุ 

- เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ด้านพัสดุมีความถูกต้อง 
โปร่งใส ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ 

1.1 ด้านนโยบาย 
 
 
 
 
1.2 ด้านระเบียบ 
กฎหมาย 
 
1.3 ด้านขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 
 
1.4 ด้านเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
1.5 ด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

- ให้มีการก าหนดนโยบาย 
เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 
 
 
- มีการเปล่ียนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง 
- ผู้บริหารท่ีควบคุมก ากับดูแล
ไม่มีการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหน้าท่ี 
- มีการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือสับเปล่ียน
เจ้าหน้าท่ี 
- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าท่ี
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 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โรงพยาบาลสันทราย 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

2. ด้านการจัดหาพัสดุ  2.1 การก าหนดความ
ต้องการ 
 

- หน่วยงานท่ีขอพัสดุไม่มี
แนวทางก าหนดความต้องการ
ใช้พัสดุและไม่ระบุความ
ต้องการท่ีชัดเจน 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

12 
 

ปานกลาง 
 

3 

3. ด้านการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.1 การวางแผนการ
จัดหาพัสดุ 

- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและ
การอนุมัติแผนล่าช้า 

3 3 9 ปานกลาง 6 

4. ด้านการด าเนินการ
จัดหาพัสดุ 

 4.1 หน่วยงานท่ี
ต้องการพัสดุไม่มีความรู้
ในการก าหนด TOR 
 
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างท่ี
เร่งด่วนกระช้ันชิด 

- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอ
ราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทาง
เทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผล 
การพิจารณา 
- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

4 
 
 
 

3 

3 
 
 
 

3 

12 
 
 
 

9 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 

3 
 
 
 

4 

5. ด้านการตรวจรับ
พัสดุ 

 5.1 การตรวจรับพัสดุ
ไม่เป็นไปตามสัญญา
หรือข้อก าหนด 

-บุคลากรท่ีเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ความช านาญทักษะท่ีดี
ในการตรวจรับพัสดุ 

3 3 9 ปานกลาง 4 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โรงพยาบาลสันทราย 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

6. ด้านการควบคุมงาน  6.1 ช่างควบคุมงาน
ท่ีมาจากภายนอกขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
แบบรูปรายการก่อสร้าง 

- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการท าให้มีการ
แก้ไขแบบรูปรายการ และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า
ไม่เป็นไปตามก าหนดสัญญา
จ้าง 

2 3 6 ต่ า 5 

7. ด้านการควบคุมพัสดุ  7.1 พัสดุมีการสูญหาย/
เสียหาย 

- ไม่มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุท่ี
ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม
ก ากับดูแล 

2 3 6 ต่ า 5 

8. ด้านการจ าหน่าย 
   พัสดุ 

 8.1 มีพัสดุท่ี
เส่ือมสภาพหมดความ
จ าเป็นในการท างาน
จ านวนมาก 

- เจ้าหน้าท่ี , ผู้ใช้งาน  
ขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อ
พัสดุช ารุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุ
เพื่อท าการจ าหน่าย 

3 3 9 ปานกลาง 4 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซ่ึงจะมีความเสี่ยงสูงต่ าต้ังแต่คะแนน 15 คะแนน 
จ านวน 2 ด้าน 

  จากการวิเคราะห์ระดับความเส่ียงจะเห็นว่า โรงพยาบาลสันทรายมีความเส่ียงสูงดังนี้ 
1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมา/ลูกจ้างเงินบ ารุง/พนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข) เนื่องจากลาออกเพื่อไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปล่ียนงาน จึงท าให้งานขาดความ
ต่อเนื่องและเจ้าหน้าท่ีต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าท่ีใหม่อีก ท าให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น 

   แนวทางแก้ไข – ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร , จัดสวัสดิการท่ีดีและ
เหมาะสม 

2. ด้านระเบียบ กฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปล่ียนแปลงค าส่ังมอบหมาย
อ านาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารท าให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงและมีความเส่ียง
ท่ีจะท าให้เกิดข้อผิดพลาด 

 แนวทางแก้ไข – ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ทุกด้านให้ทันเวลา 
 ส าหรับประเด็นความเช่ือเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ า) สามารถท่ีจะ
แก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้จัดระบบบริหารความเส่ียง
โดยการก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเส่ียงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 
 1) ประกาศโรงพยาบาลสันทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 2) ประกาศโรงพยาบาลสันราย เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลสันทราย 
 3) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6) ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการ
ด าเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 7) ก าหนดวางกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     
  ท้ังนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส 
สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง   มีความ
ประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด 
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4.3 การประหยัดงบประมาณ  

ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างท้ัง 1,970 โครงการ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จส้ิน เฉล่ีย
ร้อยละ 100 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 3,714,295.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นส่ีพนัสอง
ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 81.88 

4.4 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  

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

2. หน่วยงานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คลาดเคล่ือน เนื่องจากการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและมีความซับซ้อนของครุภัณฑ์ จึงท าให้ข้ันตอนการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนั้น มีความคลาดเคล่ือนไปจากความต้องการใช้งาน 

3.  การก าหนดราคากลางใหม่ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตาม 
ระเบียบฯท่ีก าหนด 

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

และขาดองค์ความรู่ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
 

4.5  แนวทางแก้ไขและปรับปรุงในปี 2562 
1.  จัดประชุม จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งด่วน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาได้ทัน 
2.  ส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าอบรม ประชุม ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้  

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

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

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


