
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจา้ง  
และการจัดหาพัสดุ 
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โรงพยาบาลแม่ออน อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ค าน า 
 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อ 
จัดจ้าง ก าหนดให้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบด าเนินงานและงบลงทุน ยกเว้นงบค่าเสื่อม งบกองทุนต าบล  
ที่เป็นหมวดงบลงทุน (ถ้ามี) ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 

   งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ออน  ได้ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหมวด 
งบด าเนินงาน โดยได้วิเคราะห์ 4 องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณและแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ออน จะได้น าผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าวไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปี 2564 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในปีต่อไป 
 
 

โรงพยาบาลแม่ออน 
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บทที ่ 1 
รายงานการวเิคราะหผ์ลการจดัซือ้จัดจา้งและการจัดหาพสัด ุโรงพยาบาลแม่ออน 

ของปงีบประมาณ 2563 (ตลุาคม 2562 – กันยายน  2563) 
 

     โรงพยาบาลแม่ออน  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ของ
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563)  ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร และเพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ  น าผลการวิเคราะห์ไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้และมีความ
คุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเพ่ือน ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา 
ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  จึงสรุปผลการวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ดังนี้ 

 

รายงานสรปุผลการจัดซื้อจดัจา้ง 
ตารางแสดงร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

จ านวนรายการ 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  e-bidding 
4,173 รายการ 4,171  

(99.95%) 
2 

(0.05%) 
 

 
  จากตารางจะเห็นได้ว่าจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมที่ใช้   

ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ออน   จ านวน  4,173  รายการ   พบว่าจ านวนรายการทีใ่ช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนมากที่สุด คือ 4,171 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.95%  รองลงมาคือ วิธีประกวดราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เป็นจ านวนรายการ  2 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 0.05% 
 

ตารางแสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

รวมเงินงบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

(บาท) 
วิธีประกวดราคา 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
(บาท) 

20,804,950.00 19,441,145.00 
(93.45%) 

1,363,805.00 
(6.55%) 
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จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ออน  จ านวน 
20,804,950.00 บาท  พบว่า งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงินมากท่ีสุด  คือ 
19,441,145.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 93.45%  รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เป็น
จ านวนเงิน  1,363,805.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.55% 
 

 

บทที ่ 2 
การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

 
 โรงพยาบาลแม่ออน มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการก าหนดกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เพ่ือให้หน่วยงานจัดซื้อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี      
มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนมีการก ากับติดตาม การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เพื่อให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดความเสี่ยงด้านการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม่ออน  มีการก าหนดหัวข้อใน
การวิเคราะห์ คือ ความเสี่ยงที่มีอยู่,  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง,  ผลกระทบต่อหน่วยงาน และ มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม  โดยก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์ความเสี่ยง จ านวน 8 ประเด็น คือ  
 1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
 2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 

3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 
6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 
7. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ 
8. ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสดุ 

โดยได้จัดท าเป็นตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ดังนี้ 
 
ตารางการวเิคราะหค์วามเสีย่งในการจดัซื้อจัดจา้งและการจดัหาพสัดุ โรงพยาบาลแม่ออน 

ความเสีย่งที่มอียู่ ปจัจยัที่กอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง ผลกระทบต่อหนว่ยงาน มาตรการ/กจิกรรมควบคุม 

1. ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไปในการจดัการงานด้านพสัดุ 
1.1 ด้านนโยบาย ไม่มีการก าหนดนโยบายเพ่ือให้

ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน 
บุคลากรไม่มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ก าหนดแนวทางเพ่ือให้บุคคลากร
ยึดถือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
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ความเสีย่งที่มอียู่ ปจัจยัที่กอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง ผลกระทบต่อหนว่ยงาน มาตรการ/กจิกรรมควบคุม 

1.2 ด้านระเบียบ
กฎหมาย 

มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพ่ิมเติมบ่อยครั้ง 

ท าให้เกิดความสับสนต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือ เพ่ิมพูนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.3 ด้านขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารที่ควบคุมก ากับดูแลไม่
มีการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ท าให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงาน
พัสดุล่าช้า 

ก าหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน 
และหลักเกณฑ์ส าหรับด าเนินการ
ที่จัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
พัสดุทราบ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และเป็นธรรม 

1.4 ด้านเจ้าหน้าที่ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือมีการ
สับเปลี่ยนหน้าที่  

ท าให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่
ถูกต้อง 

จัดหาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน
พัสดุเพิ่มและส่งอบรมให้ความรู้ 

1.5 ด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยตรง 
และไม่มีกลุ่มงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้จัดท าและ
ตรวจสอบภายใน ท าให้การ
ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอนและทั่วถึง เป็นผลให้
การประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภาพแวดล้อมการบริหาร
จัดการพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน 
 

ควรจะจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน ที่
รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน
โดยตรง จะได้ช่วยตรวจสอบ    
อีกครั้ง 

2. ปัญหาดา้นการจดัหาพสัดุ 
การก าหนดความ
ต้องการ 
 
 
 

ในการก าหนดความต้องการ 
ในการจัดท าแผนขอ
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอไม่
มีแนวทางก าหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความ
ต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน 

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรงตาม
คุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่
เหมาะสม และไม่ทันต่อการใช้
งาน  

ควรก าหนดนโยบายในการก าหนด 
กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ 
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ความเสีย่งที่มอียู่ ปจัจยัที่กอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง ผลกระทบต่อหนว่ยงาน มาตรการ/กจิกรรมควบคุม 

3. ปัญหาดา้นการจดัท าแผนการจัดซื้อจดัจา้ง 
การวางแผนการจัดหา
พัสดุ 

ความล่าช้าในการเสนอแผน
และลงนามอนุมัติแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดท าแผนได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กระทรวงก าหนด 

มีการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง   ในการ
มอบอ านาจเพื่อความคล่องตัวใน
ด้านการบริหารจัดการ การจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. ปัญหาดา้นการด าเนินการจดัหาพสัดุ 
4.1 หน่วยงานที่
ต้องการพัสดุ ไม่มี
ความรู้ในการก าหนด 
Tor (รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขใน
รายละเอียดของตัว
พัสดุหรือของผลส าเร็จ
ของงานหรือของตัวผู้ที่
จะเข้าแข่งขันเสนอ
ราคาไม่ชัดเจน 

ท าให้เมื่อประกาศประกวด
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่
มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค 
หรือมีการอุทธรณ์ผลการ
พิจารณา  

หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการ
จัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือตามระยะเวลาที่กระทรวง
ก าหนด ท าให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการจัดท า
ขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับ
วิธีการก าหนดความต้องการพัสดุ 

4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วน กระชั้นชิด 

ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมาย
ใหม่ได้ 

อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น สตง. 
หรือตรวจสอบภายในกระทรวง 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มีระเบียบก าหนดวิธีปฏิบัติ
และระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มีการ
วางแผนการท างาน 

5. ปัญหาดา้นการตรวจรบัพสัดุ 
ปัญหาบุคลากรที่เป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ขาดความรู้ความเข้าใจ ความ
ช านาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับ
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไป
ตามสัญญาหรือข้อก าหนด 

ควรมีการอบรมให้ความรู้เฉพาะ
ด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     
แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
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ความเสีย่งที่มอียู่ ปจัจยัที่กอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง ผลกระทบต่อหนว่ยงาน มาตรการ/กจิกรรมควบคุม 

6. ปัญหาดา้นการควบคมุงาน 
ปัญหาช่างผู้ควบคุม
งาน ที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก 

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก ขาด
ความรู้ความเข้าใจในแบบรูป
รายการก่อสร้าง 

ท าให้การส่งมอบงานไม่เป็นไป
ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง จึง
ท าให้มีการแก้ไข ให้ตรงตามแบบ
รูปรายการ ท าให้ระยะเวลาใน
การก่อสร้างล่าช้าออกไปและไม่
เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง 

ควรท าความเข้าใจแบบรูปรายการ 
ก่อนท าการก่อสร้าง ให้แก่ช่างผู้
ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

7. ปัญหาดา้นการควบคมุพสัดุ 
พัสดุเกิดการสูญหาย/
เสียหาย 

ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล 
พัสดุ 

หน่วยงานต้องสูญเสียด้านทุนการ
ชดเชยความสูญหาย ความ
เสียหายที่เกิดข้ึนกับพัสดุที่จัดเก็บ 

จัดท าสถานที่เก็บพัสดุที่มีลักษณะ
มิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม
ห้องพัสดุ โดยให้มีการขออนุญาต
เปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการขอ
ใช้ห้องพัสดุ 

8. ปัญหาดา้นการจ าหนา่ยพสัดุ 
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ 
หมดความจ าเป็นใน
การใช้งานเป็นจ านวน
มาก 
 
 

พัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพไม่
ส่งคืนเพื่อน ามาจ าหน่าย 
 
 

พอไปตรวจพบท าให้มีพัสดุ
คงเหลือท่ีหมดความจ าเป็น
จ านวนมาก 
 
 

ให้มีการจ าหน่ายพัสดุตามสภาพ
ความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่ได้
ท าการตรวจสอบประจ าปีและ
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เพ่ือให้
การเก็บรักษาพัสดุมีน้อยที่สุด 
และเพ่ือหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความ
จ าเป็นและล้าสมัยเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของ
หน่วยงานในอนาคต 
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การรายงานสรปุการวเิคราะหค์วามเสีย่ง ในการจดัซื้อจดัจา้งและการจัดหาพสัดุ  จากตาราง  จ านวน 2 ดา้น 

  จากตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ จะเห็นว่า โรงพยาบาลแม่ออน         
มีความเสี่ยงสูงดังนี้ 

1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย มีเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบ ารุง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จะมีการลาออกเพ่ือไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือมีการสับเปลี่ยน
การปฏิบัติงาน บ่อยครั้ง  จึงท าให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก  
ท าให้เป็นภาระเพ่ิมขึ้น 

   แนวทางแก้ไข – ให้หน่วยงานจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการ  และมีการจัดระบบจูงใจ
จัดสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรักองค์กร 

2. ด้านระเบียบ กฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงค าสั่งมอบหมาย
อ านาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหาร ท าให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและมีความ
เสี่ยงที่จะท าให้เกิดข้อผิดพลาด 

 แนวทางแก้ไข – จัดให้ผู้รับผิดชอบงานพัสดุได้รับการอบรมด้านพัสดุที่เป็นปัจจุบัน และต้องหมั่น
ค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา 
 ส าหรับประเด็นในเรื่องอ่ืนๆ วิเคราะห์แล้ว สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ 
ตลอดจนโรงพยาบาลแม่ออน ได้จัดระบบบริหารความเสี่ยง โดยการก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยง
ในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 
 - ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 - ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
 - ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ออน 
 - ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
งานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การจัดท าแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การก าหนดกรอบแนวทางว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ออน มีมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส 
สะดวกกับการตรวจสอบ  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง   
มีความโปร่งใส มีความประหยัด คุ้มค่า และให้ประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด 
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บทที ่ 3 
การวเิคราะหป์ญัหาอปุสรรคหรือข้อจ ากดั 

 
1. การปฏิบัติตามระเบียบใหม่ในการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่าง ๆ      

มีหลายขั้นตอน ต้องละเอียดรอบคอบ ท าให้การจัดท าเอกสารล่าช้า และท าให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า 
2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารที่ต้องจัดท ามีจ านวนมาก ซ้ าซ้อน ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 
3. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 (2) (ข) ในการจัดซื้อยา บางครั้งไม่ได้ของครบตามที่ขอ

อนุมัติ  ต้องรอของ ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการจัดซื้อจัดจ้าง  และการเบิกจ่ายเงินล่าช้า 
4. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา กรณีไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
5. การจ้างก่อสร้าง ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องการจัดท าแบบแปลนก่อสร้าง ท าให้ต้องขออนุเคราะห์จาก 

หน่วยงานอ่ืน เกิดความล่าช้า และต้องใช้งบประมาณในการจ้างออกแบบและประมาณการ 
6. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการที่ขอจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการตามแผน อาจส่งผล

ให้เกิดความเสี่ยงและเกิดความผิดพลาดขึ้นได้  
7. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพ กรณีไม่ได้ก าหนดราคากลางไว้ ใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาใน

การค้นหาและคิดราคา เพ่ือให้ตรงตามความต้องการ 
 

บทที ่ 4 
วเิคราะหค์วามสามารถในการประหยดังบประมาณ 

 
งบประมาณในภาพรวมยังไม่สามารถประหยัดได้ เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คือ  
1. กรณีโรงพยาบาลสันก าแพง ถูกก าหนดให้เป็นโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ท าให้มีผู้ป่วยทั่วไปมา

ใช้บริการที่โรงพยาบาลแม่ออน เพ่ิมข้ึน ท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น 
2. งบประมาณด้านการจัดซื้อยาเพิ่มขึ้น  
- มีมูลค่าการจัดซื้อแอลกอฮอล์และน้ ายาฆ่าเชื้ออ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น  
- การจัดซื้อยาจากบริษัทเดิมไม่สามารถจัดซื้อ เนื่องจากยาขาดจ าหน่าย ต้องจัดหายาจากบริษัทยาอ่ืนที่มีราคา

สูงขึ้น หรือบริษัทเดิมปรับราคายาสูงขึ้น เนื่องจากเคมีขาดและก าลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ 
- การจัดซื้อยาโรคเรื้อรังมีประมาณการเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีนโยบายให้ลดจ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการใน

โรงพยาบาล โดยให้จัดส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน 
 3. งบประมาณด้านงานชันสูตรเพิ่ม่ขึ้น 

- กลุ่มงาน Blood bank พบว่าคนไข้จาก รพ.สันก าแพง มารับบริการเติมโลหิตที่ รพ.แม่ออน เพ่ิมข้ึน 
ประกอบกับทาง รพ.แม่ออน ก็มีคนไข้ท่ีต้องเติมโลหิตเป็นประจ าทุกเดือนอยู่แล้ว ซึ่งทาง รพ.แม่ออน ไม่ได้มีคลังส ารอง
เลือดมาก ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนโลหิตไม่เพียงพอต่อจ านวนคนไข้  จึงจ าเป็นต้องให้คนไข้กลับบ้านก่อน ถ้ามีโลหิตก็
จะโทรตามคนไข้เพ่ือมาเติมโลหิตตามล าดับ ส่งผลโดยตรงต่อการเสียเวลาของคนไข้ในการเดินทาง ไป-กลับ พนักงาน
ขับรถ ต้องเดินทางไปรับเลือดทุกวันท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมข้ึน ท าให้เพ่ิมจ านวนงานให้กับเจ้าหน้าที่และ
ทางห้องปฏิบัติการต้องสั่งซื้อน้ ายาในการ X-match เพ่ิมมากข้ึนตาม  
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- Methamphetamine มีปริมาณการส่งตรวจเพิ่มมากข้ึน โดยทางต ารวจเขตสันก าแพง ได้ส่งปัสสาวะของ
ผู้ต้องหามาตรวจที่ รพ.แม่ออนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ทางห้องปฏิบัติการต้องสั่งซื้ออุปกรณ์ตรวจปัสสาวะเพ่ิมมากข้ึนตาม 

- Chemistry (ตรวจไขมัน เบาหวาน ตรวจการท างานของตับ ไต)  มีคนไข้จาก รพ.สันก าแพงเข้ารับบริการ
ตรวจเพิ่มมากข้ึน ท าให้ทางห้องปฏิบัติการต้องสั่งซื้อน้ ายาในการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมมากขึ้นตาม 

- ANC คนไข้ฝากท้องจาก รพ.สันก าแพง เพ่ิมมากข้ึน ใช้น้ ายาในรายการตรวจคนไข้ฝากครรภ์เพ่ิมข้ึนตาม  
 
อย่างไรก็ตาม ยังมีบางรายการที่ได้ด าเนินการเพ่ือให้ประหยัดงบประมาณได้  เช่น  

1. การปรับเปลี่ยนในเรื่องการก าจัดขยะติดเชื้อ โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาลแม่ออน มีเตาเผาขยะติดเชื้อ จึงได้
ด าเนินการก าจัดขยะติดเชื้อและขยะทั่วไปโดยการเผาท าลาย พบว่า มีค่าใช้จ่ายด้านค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการที่สูง ต่อเดือนประมาณ 10,500 บาท จึงได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงโดยการจ้างบริษัทรับเหมาน าขยะ
ไปท าลาย จะมีรายจ่ายต่อเดือนละประมาณ 8,000 บาท  

2. การปรับเปลี่ยนในเรื่องน้ าดื่ม โดยโรงพยาบาลแม่ออนด าเนินการผลิตน้ าดื่มเอง (ใช้ระบบ Reverse 
osmosis : RO)  ซึ่งใช้น้ าบาดาลของโรงพยาบาลในการผลิต  มีการลงทุนค่าก่อสร้างอาคาร ค่าเครื่องผลิตน้ าดื่ม     
และค่าวัสดุ ประมาณ 75,000 บาท โดยจากเดิมได้จัดซื้อน้ าดื่มจากบริษัท มีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 6,500 บาท   
คาดว่าจะคุ้มทุนประมาณ 1 ปี  
 3. การก าหนดเวลาในการท างานของงานซักฟอกในช่วงความต้องการไฟฟ้าต่ า (Off Peak) โดยก าหนดให้งาน
ซักฟอกปฏิบัติงานในช่วงเวลา 06.00-09.00 น. ท าให้ประหยัดค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ 4,000 บาท 

4.  การลดการใช้หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง โดยก าหนดให้หน่วยงานที่มีการใช้งานสูง  
พิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์เครื่องเดียว เป็นระบบ Network Printer เพ่ือลดการใช้หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์  
 

บทที ่ 5 
แนวทางแก้ไขและปรบัปรุงกระบวนการจดัซื้อจัดจา้งและการจดัหาพสัดุ  

เพื่อน าไปสูก่ารปรบัปรงุการจดัซื้อจัดจา้งและการจัดหาพสัด ุในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. มีการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ งบด าเนินงาน ตามระยะเวลาด าเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า       
ในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
และต้องจัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการจัดหาใหช้ัดเจน  

3. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ประชุม ระเบียบด้านพัสดุที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญ 

4. ก าหนดระยะเวลาในการส่งเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามการส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
5. หน่วยงานผู้ต้องการใช้พัสดุใด ต้องเป็นผู้จัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจน  
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