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ค าน า 

  โรงพยาบาลเมืองปานจังหวัดล าปาง  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ตาม
แผนประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพ่ือให้มีการน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในการด าเนินงานเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า  สมประโยชน์ต่อภาครัฐ  และน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2562  ต่อไป 
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บทที่  1  บทน า 

  โรงพยาบาลเมืองปาน  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ  ทุกวิธีการ  ที่ด าเนินการโดยส่วนงานพัสดุ  กลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป  และกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเมือง
ปาน  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์  มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  :  ITA)  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการที่มีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่มี
การด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง  ปัญหาอุปสรรค์ต่างๆในการ
ด าเนินงานเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผนท าแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป  ทั้งยังเป็นการป้องปราบการเกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในส่วนการจัดซื้อในโรงพยาบาล
เมืองปานอีกทางหนึ่ง 

  รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ต่างๆ  การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  สรุปปัญหาอุปสรรค  ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง  และข้อเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลเมืองปานน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานต่อไป 
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บทที่  2  สรุปผลการด าเนินการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

2.1  ภาพรวมการจัดซื้อพัสดุประจ าปีงบประมาณ  2562 
  การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลเมืองปาน  แบ่งออกเป็น  5  ศูนย์การสั่งซื้อ  คือ 

1. วัสดุทั่วไป  และครุภัณฑ์ งานพัสดุ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป        เป็นผู้จัดซื้อ 
2. เวชภัณฑ์ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา  กลุม่งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้จัดซื้อ 
3. วัสดุทันตกรรม     กลุ่มงานทันตกรรม   เป็นผู้จัดซื้อ 
4. วัสดุการแพทย์     กลุ่มการพยาบาล    เป็นผู้จัดซื้อ 
5. วัสดุชันสูตร      กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา เป็นผู้จัดซื้อ 

โดยให้ออกเลขการสั่งซื้อรวมเป็นศูนย์เดียว  ผ่านหนังสือออกและหนังสือตรวจที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โดยมีผล
การด าเนินงานในปีงบประมาณ  2562  ดังนี้ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนครั้ง ร้อยละ 
เฉพาะเจาะจง 378 99.21 
คัดเลือก 2 0.53 
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
E-bidding 

1 0.26 

รวม 381 100 
 

  ในปีงบประมาณ  2562  โรงพยาบาลเมืองปานได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน  378  ครั้ง  
เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน   378  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  99.21  วิธีคัดเลือก  จ านวน  1  ครั้ง  คิดเป็นร้อย
ละ  0.53  วิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  E-bidding   1  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  0.26  รายการ         
ดังแผนภูม ิ

 

เฉพาะเจาะจง
99%

คดัเลือก
1%

ประกวดราคาดว้ย
วิธีอิเล็กทรอนิกส ์ 

E-bidding
0%

แผนภูมิแสดงร้อยละการจัดซือ้จัดจ้าง  ปี 2562
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 2.2  การจัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน  (งบค่าเสื่อม) 

  โรงพยาบาลเมืองปานได้รับจัดสรรงบประมาณ  ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ  
งบลงทุน  (งบค่าเสื่อม)  วงเงินหน่วยบริการสังกัดส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)  70%          
ปี 2562  จ านวน 7 รายการ  มีดังนี้ 1. ซ่อมสีอาคารผู้ป่วยนอก  10  เตียง และทางเดินเชื่อม  1  รายการ  
งบประมาณ  230,900  บาท  2.  ปรับปรุงห้องผลิตยา  1  รายการ  งบประมาณ  134,000  บาท   3.  
ปรับปรุงพื้นผิวลาดที่จอดรถ  1  รายการ  งบประมาณ  444,000  บาท  4.  ซ่อมสีอาคาร  รพ.สต.และปรับปรุง
ห้องฉุกเฉิน  1  รายการ  งบประมาณ  180,000  บาท   5.  ปรับปรุงรั้ว  ป้ายชื่อ  1  รายการ  งบประมาณ  
400,000  บาท   6.  งานปรับปรุงรั้วด้านข้างและงานท่อระบายน้ า  1  รายการ  งบประมาณ  180,000  
บาท  7.  งานปรับปรุงห้องน้ าผู้สูงอายุและผู้พิการ  1  รายการ  งบประมาณ  65077.91  บาท   สมทบเงิน
บ ารุง  24,922.09  บาท   รวมเงินงบประมาณ  1,633,977.91  บาท   รวมเงินสมทบเงินบ ารุง  
24,922.09  บาท   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,658,900  บาท 

จ านวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  E-bidding 

การจัดซื้อ - - 
การจัดจ้าง 7 - 

รวม 7 - 
 

หมายเหตุ  เมื่อได้รับการจัดสรรและโอนงบประมาณมาได้มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานดังกล่าว  
และผลการด าเนินการในตามรางที่  3 

ตารางท่ี  3  แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบลงทุน  (งบค่าเสื่อม)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

วิธีการ
จัดหา 

จ านวน
โครง 
การ 

ผลการจัดหาตาม
แผน 

ผลการด าเนินการ 

เป็น 
ไปตาม
แผน 

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน 

วงเงิน จัดหาได้ งบประ 
มาณคง 
เหลือ 

ประ 
หยัด

งบประ
มาณได้
ร้อยละ 

ค่าเสื่อม สมทบ รวม 

การ
จัดซื้อ 

- - - - - - - - - 

การจัด
จ้าง 

7 7 - 1,633,977.91 24,922.09 1,658,900 1,658,900 - - 

รวม 7 7 - 1,633,977.91 24,922.09 1,658,900 1,658,900 - - 
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จากตารางจะเห็นว่าโรงพยาบาลเมืองปานสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ ตามแผนการจัดหาด้วยเงินงบลงทุน             
(งบค่าเสื่อม)  จ านวน  7  รายการ  เป็นไปตามแผน  จ านวน   7  รายการ   คิดเป็นร้อยละ 100   สามารถ
ประหยัดงบประมาณ  คิดเป็นเงินจ านวน   -  บาท   

 2.3 การจัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ  (เงินบ ารุงโรงพยาบาลเมืองปาน) 

   โรงพยาบาลเมืองปาน  ได้จัดสรรเงินนอกงบประมาณ  (เงินบ ารุง)  ภายใต้แผน  Planfin  
ส าหรับจัดซื้อยา  วัสดุการแพทย์  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  วัสดุทันตกรรม  วัสดุทั่วไป  ครุภัณฑ์  และค่าใช้
สอย  ให้บริการแก่ผู้ป่วย  และใช้ในการด าเนินงานตามปกติของโรงพยาบาลเมืองปาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562  ได้รับการจัดสรรเงินบ ารุงทั้งสิ้น   13,398,152  บาท  รายละเอียดตามตารางที่ 4 

ตารางท่ี  4  แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลเมืองปาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ประเภทพัสดุ วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน  (บาท) ร้อยละ 
วัสดุทั่วไป 1,628,200 7.62 
ครุภัณฑ์ทั่วไป 467,540 2.19 
เวชภัณฑ์ยา 7,309,400 34.19 
เวชภัณฑ์มิใช่ยา 144,000 0.67 
วัสดุการแพทย์ 1,285,900 6.02 
วัสดุวิทยาศาตร์ 1,516,200 7.09 
วัสดุทันตกรรม 410,800 1.92 
ค่าใช้สอย 8,614,680 40.30 

รวม 21,376,720 100 
 

เป็นไปตามแผน
100%

ไม่
เป็นไป
ตามแผน
0%

แสดงผลการจัดซือ้จัดจ้างด้วยเงนิงบลงทนุ  (งบค่าเสื่อม)
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  วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน  ทั้งสิ้น  21,376,720 บาท  เพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ  2562  ดังนี้  1. วัสดุทั่วไป  ได้รับอนุมัติตามแผนเงิน  1,628,200  บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.62 
2. ครุภัณฑ์  467,540  บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.19   3. เวชภัณฑ์ยา  7,309,400  บาท  คิดเป็นร้อยละ 
34.19  4. เวชภัณฑ์มิใช่ยา  144,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.67  5. วัสดุการแพทย์ 1,285,900  บาท  
คิดเป็นร้อยละ 6.02   6. วัสดุวิทยาศาสตร์   1,516,200  บาท  คิดเป็นร้อยละ  7.09  7.  วัสดุทันตกรรม  
410,800  บาท  คิดเป็นร้อยละ  1.92   8. ค่าใช้สอย  8,614,680  บาท  คิดเป็นร้อยละ  40.30  ดัง
แผนภูม ิ

 

 

ได้รับการจัดสรรและอนุมัติแผนจัดซื้อโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2561  ถึง 30  กันยายน  2562   โดยมีผลการด าเนินงาน  
ดังตารางที่  5 
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ตารางท่ี  5  ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบ ารุงโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ประเภทพัสดุ วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน 
(บาท) 

จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการแล้ว (บาท) 

ร้อยละการจัดซื้อ
ตามแผน 

วัสดุทั่วไป 1,628,200 2,037,068.23 125.11 
ครุภัณฑ์ทั่วไป 467,540 1,648,010.01 352.49 
เวชภัณฑ์ยา 7,309,400 9,085,327.45 124.30 
เวชภัณฑ์มิใช่ยา 144,000 257,750 178.99 
วัสดุการแพทย์ 1,285,900 1,402,294.80 109.05 
วัสดุวิทยาศาสตร์ 1,516,200 2,227,671.36 146.92 
วัสดุทันตกรรม 410,800 408,724.07 99.49 
ค่าใช้สอย 8,614,680 9,766,928.24 113.38 

รวม 21,376,720 26,833,774.16  
 

  จากตารางที่ 5  ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบ ารุง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  พบว่า  ในหมวดวัสดุทั่วไปได้ด าเนินร้อยละ 125.11  ของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ครุภัณฑ์ทั่วไปด าเนินการได้ร้อยละ 352.49 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยาด าเนินการได้ร้อยละ 
124.30 เวชภัณฑ์มิใช่ยาด าเนินการได้ร้อยละ 178.99 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ด าเนินการได้
ร้อยละ 109.05 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ด าเนินการได้ร้อยละ 146.92 
ของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทันตกรรมด าเนินการได้ร้อยละ 99.49 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้สอย
ด าเนินการได้ร้อยละ 113.28 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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1. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 
 ท าการระบุความเสี่ยง โดยน าข้อมูลที่ได้จากข้ันเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
โรงพยาบาลเมืองปาน ในประเภทความเสี่ยงซึ่งเป็น Unknown Factor  ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ระบุความเสี่ยงที่เป็น Unknown Factor   

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
Know Factor Unknown Factor 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
 

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ
พยากรณ ์ประมาณการไว้
ล่วงหน้า ปัญหา พฤติกรรม 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 จากข้ันตอนที่ 1 เมื่อท าการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงด าเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน อันอาจจะเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ออกตามรายสีไฟ
จราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

 

สี ระดับความเสี่ยง 

 
ความเสี่ยงระดับต่ า 

 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 
ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร 
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 
ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน ตามรายสีไฟจราจร 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
โรงพยาบาลเกาะคา 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

    

 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

 จากนั้นน าขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน ที่มีความเสี่ยงสถานะ
ระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ 2 มาท าการค้นหาความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด
จ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน ได้จาก 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ   มีเกณฑ์ให้ค่า ดังนี้ 
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
  3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไม่
ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
  3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงาน
ผู้ก ากับดูแล ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย มีค่าอยู่
ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน หรือกระทบ
ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
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 ตารางที ่3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของ โรงพยาบาลเมือง
ปาน 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

     3     2     1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3     2     1 

ค่าความเสี่ยงรวม   
= 

จ าเป็น X รุนแรง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่ 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 จากนั้น น ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ตามข้อ 
3.1 และข้อ 3.2  ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2  

ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
โรงพยาบาลเมืองปาน 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก                    
MUST                        
3     2 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง   
SHOULD                        

1 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

 

- 

- 

- 

 

1 

1 

1 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ          
โรงพยาบาลเมืองปาน 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานก ากับดูแล 
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน 

X 
X 
X 
X 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
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ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ 
โรงพยาบาลเมืองปาน ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับใด 
เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ และเฝ้าระวังในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ

ผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมมีรายจ่าย มีผลกระทบถึง

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
 
ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน 
 

กระบวนการที่มีความเสี่ยง 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
โรงพยาบาลเมืองปาน 
 

ดี 2   

 
 จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน มีความเสี่ยง
ระดับต่ า (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 น าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน มีความเสี่ยงระดับต่ า 
(2) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเมืองปาน 
 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ 
โรงพยาบาลเมืองปาน 

1. มีการควบคุมก ากับโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในการให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. แนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

 
 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน โดยการแยก
สถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง และประเมิน
การบริหารความเสี่ยง 
 
สถานะสีและรับดับของสถานะความเสี่ยง 
 

สถานะส ี ระดับของสถานะความเสี่ยง 
 ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้อง

ท ากิจกรรมเพ่ิม 
 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้

ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย ที่เตรียมไว้ 
แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
ระดับความรุนแรง <3 

 เกิดกรณีที่อยู่ ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมี
มาตรการ นโยบาย เพ่ิมขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล 
ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความ
รุนแรง >3 
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ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปาน 
 

กิจกรรม 
เหตุการณ์ สถานะความเสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ โรงพยาบาลเมืองปาน 

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัว
ในต าแหน่งหน้าที่ 



 


 


- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 
 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
 น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปาน จากตารางที่ 6 ที่
จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน ที่วิเคราะห์ได้นั้น
มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้ และต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปานนั้น ไม่อยู่ในข่าย
ความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวัง จึงก าหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม ดั ง
ตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปาน 
 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ โรงพยาบาลเมืองปาน 

1. ออกประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็น
หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
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 สรุปดังนี้ว่า โรงพยาบาลเมืองปาน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน 
โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ     
จัดจ้าง และเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร  ที่น ามาใช้นี้จะเป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งว่าการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา ไม่มีการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น 
หากแม้กรณีที่พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วน
ราชการอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอ่ืนที่ไม่มีการน าเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา มีสถานะความ
เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงระดับการ
ยอมรับได้ หากแต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
เกาะคาอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลเมืองปาน ได้จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงโดยก าหนดมาตรการในการ
เฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

1. ออกประกาศโรงพยาบาลเมืองปาน เรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต และส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของ
หน่วยงาน ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ.2599 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2599 เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยที่กิจกรรมเฝ้าระวังใน
ระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลเมืองปาน มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ิมความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณ มีความชอบธรรมตามหลัก
ระบบคุณธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด มีความคุ้มค่า
และสมประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างสูงสุด 
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บทที่  3  สรุปและวิเคราะห์การจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

(วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยัดงบประมาณ) 

  การจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลเมืองปาน  แบ่งพัสดุออกเป็น  8  ประเภท  ได้แก่  ครุภัณฑ์,  
วัสดุทั่วไป,  เวชภัณฑ์ยา,  เวชภัณฑ์มิใช่ยา,  วัสดุวิทยาศาสตร์,  วัสดุการแพทย์,  ค่าใช้สอย  ซึ่งมีหน่วยงาน
รับผิดชอบจัดท าแผนและด าเนินการตามแผน  จ านวน  5  หน่วยงาน  ได้แก่  1. งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
2.  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  3.  กลุ่มงานทันตกรรม  4.  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  5.กลุ่ม
การพยาบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  เป็นเงิน 23,010,697.91 บาท  
โดยแยกเป็นเงินงบลงทุนงบค่าเสื่อม  จ านวน  1,633,977.91 บาท  เงินนอกงบประมาณ  (เงินบ ารุง
โรงพยาบาลเมืองปาน) 21,376,720 บาท  ซึ่งมีผลด าเนินงาน  ดังนี้ 

  1. เงินงบลงทุน  (งบค่าเสื่อม)  โรงพยาบาลเมืองปานได้รับจัดสรรงบประมาณค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  (งบค่าเสื่อม)  70%  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
1,633,977.91 บาท  เพ่ือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 7 รายการ ด าเนินการจัดจ้างแล้วด้วยวีเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 7 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,633,977.91 บาท ประหยัดงบประมาณได้ – บาท 

  2. เงินนอกงบประมาณ  (เงินบ ารุงโรงพยาบาลเมืองปาน)  ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงในการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุ  เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 21,376,720 บาท  โดยแบ่งออกเป็น  8  ประเภท  คือ 

  2.1  หมวดวัสดุทั่วไป  ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน 1,628,200 บาท  
ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงิน 2,037,068.23 บาท  คิดเป็นร้อยละ 125.11 ของเงิน
ที่ได้รับจัดสรร  ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้- บาท   

  2.2  หมวดเวชภัณฑ์ยา  ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงเพ่ือจัดซื้อ  จ านวน  7,309,400 บาท  
ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงิน 9,085,327.45 บาท  คิดเป็นร้อยละ 124.30 ของเงิน
ที่ได้รับจัดสรร  ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ - บาท   

  2.3  หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงเพ่ือจัดซื้อ  จ านวน 1 4 4 , 0 0 0  บ า ท  
ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงิน 257,750 บาท  คิดเป็นร้อยละ 178.99 ของเงินที่ได้รับ
จัดสรร  ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได ้- บาท 

  2.4  หมวดวัสดุการแพทย์  ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงเพ่ือจัดซื้อ  จ านวน 1 , 2 8 5 , 9 0 0  บ า ท  
ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงิน 1,402,294.80 บาท  คิดเป็นร้อยละ 109.05 ของ
เงินที่ได้รับจัดสรร  ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ - บาท   

  2.5  หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร)  ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงเพ่ือจัดซื้อ  จ านวน 
1,516,200 บาท  ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงิน 2,227,671.36 บาท  คิดเป็นร้อย
ละ 146.92 ของเงินที่ได้รับจัดสรร  ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ - บาท   
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  2.6  หมวดวัสดุทันตกรรม  ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงเพ่ือจัดซื้อ  จ านวน  410,800 บาท  
ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงิน 408,724.07 บาท  คิดเป็นร้อยละ 99.49 ของเงินที่
ได้รับจัดสรร  ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ - บาท   

  2.7  หมวดค่าใช้สอย  ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงเพื่อจัดซื้อ  จ านวน 8,614,680 บาท  ด าเนินการ
จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงิน  9,766,928.24 บาท  คิดเป็นร้อยละ 113.38 ของเงินที่ได้รับ
จัดสรร  ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได ้- บาท   

  2.8  หมวดครุภัณฑ์  ได้รับจัดสรรเงินบ ารุงเพ่ือจัดซื้อ  จ านวน 467,540 บาท  ด าเนินการ
จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจ านวนเงิน 1,648,010.01 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 352.49 ของเงินที่ได้รับจัดสรร  ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ - บาท   

  จากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อพัสดุทั้ง  8  ประเภท  พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างเกินแผน 7 
ประเภท ยกเว้นหมวดวัสดุทันตกรรม  เนื่องจากแผนที่ตั้งไว้แก้ไขรอบเดือน มีนาคม 2562 ได้ปรับแก้ไขให้
เหมาะสมใกล้เคียงกับการด าเนินการจริงแล้ว แต่ก็ยังมีหลายรายการที่ทางโรงพยาบาลต้องจัดซื้อเนื่องจากมี
นโยบายด่วนให้เร่งด าเนินการ โดยเฉพาะในหมวดครุภัณฑ์ และมีเงินบริจาคเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดซื้อจัด
จ้างวัสดุการแพทย์ และครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนที่ประมาณการไว้ แต่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2562 แล้ว 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อโรงพยาบาลเมืองปาน  มีดังต่อไปนี้ 
  1. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน  กระชั้นชิด  ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอน
การจัดท าแผนงานโครงการอันเกิดจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ขอซื้อ
และงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ  อาจส่งผลท าให้เกิดวิกฤตด้านการเงิน 
  2.  ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายละเอียด  แบบแปลน  ราคากลางและการ
ก าหนดขอบเขตของงาน  ท าให้ต้องของความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอ่ืน  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน 
  3.  แบบแปลน  แบบรายการ  และการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะล่าช้า  ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  4.  การสืบราคาจากผู้ขาย  หรือผู้มีอาชีพใช้เวลานาน  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา
และคิดราคา 
  5.  ปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจในระเบียบใหม่ของหน่วยจัดซื้ออ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
พัสดุแต่ละประเภท  เช่น  ยา  เวชภัณฑ์มิใช่ยา  วัสดุการแพทย์  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  เป็นต้น 
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 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

 ประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
เมืองปาน  มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  มีดังต่อไปนี้ 

  1. กลุ่มงานไม่มีการวางแผนการใช้เงิน  หรือ  เขียนโครงการ  เช่นก่อนจัดท าโครงการไม่ได้
ตรวจสอบว่าโครงการที่จะด าเนินการต้องใช้วัสดุอุปกรณ์  หรือต้องเตรียมเอกสารอย่างไร  ท าให้เมื่อเขียนโครงการ
ก็ไม่ได้ระบุวัสดุอุปกรณ์ลงไปเมื่อด าเนินการจริง  ไม่มีอุปกรณ์จึงต้องขอเบิกจากงานพัสดุ 

  2.  เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างที่ถูกต้อง  ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปานซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัด
จ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน 

  3.  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  หรือ  วัสดุการแพทย์  บางตัวพบว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้
การสืบราคากลางจากผู้ประกอบการต้องใช้เวลาและระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลประกอบ 

 

 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 ปีงบประมาณ  2562  โรงพยาบาลเมืองปานได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนก  8  ประเภท  มีผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมทั้ง  8  ประเภท  ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ยกเว้นวัสดุทันตกรรม 
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 1,775.93 บาทจึงท าให้ในภาพรวมโรงพยาบาลเมืองปานไม่สามารถ
ประหยัดงบประมาณปี  2562  ได้ เนื่องจากแผนที่ตั้งไว้แก้ไขรอบเดือน มีนาคม 2562 ได้ปรับแก้ไขให้เหมาะสม
ใกล้เคียงกับการด าเนินการจริงแล้ว แต่ก็ยังมีหลายรายการที่ทางโรงพยาบาลต้องจัดซื้อเนื่องจากมีนโยบายด่วนให้
เร่งด าเนินการ โดยเฉพาะในหมวดครุภัณฑ์ และมีเงินบริจาคเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
การแพทย์ และครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนที่ประมาณการไว้ แต่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
2562 แล้ว  
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บทที่  4  แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  1.  พัฒนาหรือจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการซื้อในแต่ละครั้งเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับ
ราคากลาง  เพ่ือใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอราคาไว้  โดยให้มีข้อมูลจัดเก็บอย่าง
น้อย  2  ปีงบประมาณ 

  2.  พัฒนาระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งบประมาณ  ผลการด าเนินการขัดซื้อจัดจ้างที่
สามารถเปิดเผยข้อมูล  ตรวจสอบได้  ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนองาน  เสนอราคา 

  3. เจ้าหน้าที่พัสดุ  ต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียด  ถี่ถ้วน  เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานและต้องจัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาให้ชัดเจน 

  4.  ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม  ประชุม  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ  ความรู้  ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 

  5.  ควรจัดให้มีกระบวนการควบคุมก ากับแผนที่ดี  ควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  
คุ้มทุน  ประหยัด  และให้มีประสิทธิผลสูงสุด  จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม  ลดอัตราการส ารอง
คลัง 
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