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         จังหวัดสุโขทยั 

คํานํา 
 งานพัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลคีรีมาศ  ไดจัดทํารายงานกาวิเคราะหผลการจัดวื้อจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ 2562  จากขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ท่ีดําเนินการโดยสวนงานพัสดุ เพื่อใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครับ (Integrity and 

Transparency Assessment :ITA) ท่ีกําหนดใหสวนราชการวิเคราะหงบประมารภาพรวมของหนวยงาน 

จําแนกตามวิธีการจัดวื้อจัดจาง ท้ังนี้ เปนการวิเคราะหความสุมเส่ียงในการทุจิตและเปนขอมูลในการวางแผน

จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณถัดไป   

 

 โดยรายงานการวิเคราะหการจัดซื้อ จัดจาง  ฉบับนี้ประกอบดวยผลการวิเคราะหความเส่ียง เชิง

ปริมาณ ปญหาอุปสรรค ขัอจํากัดในการจัดซื้อจัดจาง การประหยัดงบประมาณ   แนวทางปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลคีรีมาศ  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานเลมนี้จะเปนประโยชนแก

หนวยงานและผูสนใจ และขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการ ครั้งนี้ 

  

 

       งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป 

          โรงพยาบาลคีรีมาศ 

          6 ธันวาคม 2562 
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 บทที่ 1 

บทนํา 

  โรงพยาบาลคีรีมาศ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อ

จัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562 จากขอมูลการจัดซื้อจัดจางทุกหนวยงาน ทุกวิธีการ ท่ีดําเนินการโดยสวน

งานพัสดุ งานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค งานชันสูตร งานทันตกรรมและงานเครื่องมือแพทย  

โรงพยาบาลคีรีมาศ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA ) ท่ีกําหนดใหสวนราชการมีการ

วิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง  ท่ีมีการดําเนินการในปงบประมาณท่ีผานมา ท้ังนี้ เพื่อเปนการวิเคราะหความเส่ียง  

ปญหาอุปสรรคตางๆ ในกสนดําเนินงานเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน และเปนขอมูลในการวางแผน

ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณถัดไป ท้ังยังเปนการปองปรามการเกิดปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ใน

สวนการจัดซื้อของหนวยงานโรงพยาบาลอีกชองทางหนึ่ง นั่นเอง 

  รายงานการวิเคราะหการจัดซื้อ จัดจางฉบับนี้ประกอบดวยผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจา

งดเวยวิธีตางๆ การจัดซื้อจัดจางตามหมวดเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะหเชิงประมา

และเชิงคุรภาพ  สรุปปญหาอุปสรรค ขอจํากัดในการจัดซื้อ จัดจาง และขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เพื่อใหหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของในโรงพยาบาลคีรีมาศ นําไปใชประโยชนใน

การดําเนินงานตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐของโรงพยาบาคีรีมาศ เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 

2. เพื่อใหเปนตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and /transparency Assessment : ITA) 

3. เพื่อวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับปรุงกระบวนงานใหม 
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนมาตรฐานเดียวกัน 
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บทที่ 2 

การวิเคราะหผลการจัดซื้อ จัดจาง ตามแผนปฏบิัตกิาร ผลการดําเนนิการจัดหาพัสด ุ

 ประจําปงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลคีรมีาศ จังหวัดสุโขทัย 

1. ภาพรวมการจัดซ้ือจัดจางพัสดุประจําปงบประมาณ  2562 

การจัดซื้อจัดจางพัสดุ โรงพยาบาลคีรีมาศ แบงเปน 2 หมวดหลักคือ พัสดุท่ัวไป งานพัสดุ 

เปนผูจัดซื้อ พัสดุทางการแพทย จัดซื้อโดย 4 หนวยงาน คือ กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค กลุมงาน

ทันตกรรม กลุมงานชันสูตร และกลุมการพยาบาล โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาร 2562 ดังนี ้

  ในปงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลคีรีมาศ มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง จํานวน   588     

รายการ  เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 11,991874.86 บาท(สิบเอ็ดลานเกาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันแปดรอยเจ็ดสิบส่ี

แปดสิบหกสตางค) และโรงพยาบาลคีรีมาศ ไดดําเนินการจัดซื้อ จัดจางตามโครงการดังกลาวเสร็จเรียบรอย จึง

ขอรายงาน การวิเคราะหผลการจัดซื้อ จัดจาง ประจําป  2562  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจาง 

งบประมาณท่ีไดรับ
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช
จริง(บาท) 

งบประมาณท่ี
ประหยัดได

(บาท 
1 ซื้อนํ้ายาตรวจวิเคราะหสารเคมีใน

เลือดชนิดอัตโนมัติ 
- - - - 

2 คาตรวจหองปฏิบัติการ ตกลงราคา 1,772,480 1,301,717 470,763 
3 จางเหมาประกอบอาหาร e-bidding 1,423,500 926,350 497,150 
4 จางเหมาเก็บขยะติดเชื้อ เฉพาะเจาะจง 165,000 165ม000 0 
5 จางเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง 4,617,582.98 4,535,575 82,007.98 
6 คาเชาบํารุงรักษาเครื่อง X -ray เฉพาะเจาะจง 499,200 499,200 0 
7 จางเหมาบริการกําจัดปลวก เฉพาะเจาะจง 50,000 50,000 0 
8 จางเหมาบริการดูแล

เครื่องปรับอากาศ 
- - - - 

9 จางเหมาทําฟนปลอม เฉพาะเจาะจง 506,279 448,215 58,064 
10 คาเชาเครื่องถายเอกสาร เฉพาะเจาะจง 33,600 32,592 1,000 
11 คาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต - - - - 
12 วัสดุออกซิเจน เฉพาะเจาะจง 224,250 415,309 -191059 
13 จางเหมาซอมแซมครุภรัฑ

คอมพิวเตอร 
- - - - 

14 จางเหมาซอมรถยนตราชการ เฉพาะเจาะจง 720,350 328,546.25 391,803.75 
15 เวชภัณฑมิใชยา เฉพาะเจาะจง 2,577,219.21 2,348,882.43 228,336.78 
16 เวชภัณฑยา เฉพาะเจาะจง 12,766,791.07 12,174,618.39 92,172.68 
17 วัสดุทันตกรรม เฉพาะเจาะจง 499,675.34 488,939.17 10,736.17 
18 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย ตกลงราคา 6,193,769.04 6,429,968 -236,199 
19 วัสดุการแพทย - - - - 
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ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจาง 

งบประมาณท่ีไดรับ
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช
จริง(บาท) 

งบประมาณท่ี
ประหยัดได

(บาท 
20 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เฉพาะเจาะจง 569,963.79 487,815 82,142 
21 ครุภัณฑงบคาเสื่อม 10 %     
22 ครุภัณฑงบคาเสื่อม 20 %     
23 ครุภัณฑงบคาเสื่อม 70 %     
24 ครุภัณฑสํานักงาน - - - - 
25 ครุภัณฑงานบานงานครัว - - - - 
26 ครุภัณฑการแพทย - - - - 
27 ครุภัณฑคอมพิวเตอร เฉพาะเจาะจง    
28 วัสดุสํานักงาน เฉพาะเจาะจง 751,423.01 595,316.25 156,106.76 
29 ครุภัณฑงานบานงานครัว เฉพาะเจาะจง 998,404.99 914,386.61 84,018.38 
30 วัสดุคอมพิวเตอร เฉพาะเจาะจง 187,896.70 67,630 120,246.70 
31 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เฉพาะเจาะจง 341,396.13 57,629.30 283,766.83 
32 วัดสุกอสราง เฉพาะเจาะจง 1,229.69 7,415.10 -6185.45 
      

 การจัดซื้อจัดจาง ถือเปนกระบวนการสําคัญในการบริหารพัสดุ  จึงมีกฏ ระเบียบ ขอบังคับ กฏหมาย 

มติตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหถือปฏิบัติจํานวนมาก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการจดซื้อจัดจาง มีความโปรงใส 

ตรวจสอบได ประหยัด คุมคา ไดพัสดุตรงตามความตองการของผูใช เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และ

เปนไปตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 

 งานพัสดุโรงพยาบาลคีรีมาศ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลคีรีมาศ สํานักงานสาธารณุขจังหวัด

สุโขทัย จึงไดจัดทํารายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประปงบประมาณ 2562 ข้ึนเพื่อเปนการสรุปผล

การดําเนินงานจัดซื้อ จัดจางท้ังหมดท่ีดําเนินการ ในปงบประมาณ 2562 วามีมากนอยเพียงใด ทบทวน

กระบวนการ ข้ันตอนในการจัดซื้อ จัดจาง วาเปนไปตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับ กฏหมาย มติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

หรือไม  ผลจากการดําเนินการทําใหหนวยงานสามารถประหยัดงบประมาณไดมากนอยเพียงใด พรอมท้ัง

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินงาน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ  อยางไร 

 โรงพยาบาลคีรีมาศ ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อ/จัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562 
เพื่อแสดงใหเห็นวาในรอบปท่ีผานมา มีผลการดําเนินงานจัดซื้อ/จัดจาง  

- จําแนกเปนรายหมวด 
- จําแนกเปนรอยละของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ 

2562 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง  
 เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity  and Transparency Assessment : ITA ท่ีกําหนดใหสวนราชการตองมีการวิเคราะหผลการ 
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จัดซื้อ/จัดจางในรอบปท่ีผานมา และนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงการจัดซื้อ/จัดจางในปงบประมาณถัดไป 
ดังนี ้
2. รายงานการจัดซ้ือจัดจาง  

หมวดเงินนอกงบประมาณ  
ตารางท่ี1 แสดงรอยละของการจัดซื้อ/จัดจาง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562 
 

จํานวน 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา e-bidding วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 
จํานวนครั้ง 587 - - - - 

จํานวนรอยละ 100 - - - - 
 
ในปงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลคีรีมาศ ไดดําเนินการจัดซื้อ /จัดจาง โดยใชเงินนอกงบประมาณ 

จํานวน ท้ังส้ิน     587      ครั้ง    วิธีการจัดจางมีดังตอไปนี ้
-วิธีเฉพาะเจาะจง     จํานวน  587     ครั้ง คิดเปนรอยละ   100 
-วิธีสอบราคา     จํานวน      -      ครั้ง คิดเปนรอยละ    - 
-วิธี e-bidding     จํานวน      -      ครั้ง คิดเปนรอยละ    - 
-วิธีพิเศษ     จํานวน      -      ครั้ง คิดเปนรอยละ    - 
-วิธีกรณีพิเศษ     จํานวน      -      ครั้ง คิดเปนรอยละ    - 

ตารางท่ี 2  แสดงรอยละของวงเงนิการจัดซื้อ/จัดจาง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ประจําปงบประมาณ                   
2562 

จํานวน 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา e-bidding วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 
จํานวนเงิน 11,021,874.86 - - - - 
นวนรอยละ 100 - - - - 

จากตารางจะเห็นวาการจัดซื้อ/จัดจางดวยเงินนอกงบประมาณของโรงพยาบาลคีรีมาศ จํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 11,021,874.86  บาท(สิบเอ็ดลานเกาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันแปดรอยเจ็ดสิบส่ีแปดสิบหกสตางค)  
พบวาเปนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 587 วิธี ดังนี้ 

- วิธีเฉพาะเจาะจง       จํานวน   11,021,874.86  บาท คิดเปนรอยละ  100 
- วิธีสอบราคา     จํานวน         -                    บาท คิดเปนรอยละ    - 
- วิธี e-bidding     จํานวน    -                    บาท คิดเปนรอยละ    - 
- วิธีพิเศษ     จํานวน         -                     บาท คิดเปนรอยละ    -  
- วิธีกรณีพิเศษ     จํานวน         -                     บาท คิดเปนรอยละ    - 

 หมวดเงินงบประมาณ 
ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของการจัดซื้อ/จัดจาง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562 

จํานวน 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา e-bidding วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 
จํานวนครั้ง - - 1 - - 

จํานวนรอยละ - - 100 - - 
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 ในปงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลคีรีมาศ ไดดําเนินการจัดซื้อ /จัดจาง โดยใชเงินนอกงบประมาณ 
จํานวน ท้ังส้ิน 1 ครั้ง  วิธีการจัดจางมีดังตอไปนี้ 

-วิธีเฉพาะเจาะจง         จํานวน     -  ครั้ง คิดเปนรอยละ     - 
-วิธีสอบราคา        จํานวน     -    ครั้ง คิดเปนรอยละ   
-วิธี e-bidding     จํานวน     1   ครั้ง คิดเปนรอยละ    100 
-วิธีพิเศษ         จํานวน     -    ครั้ง คิดเปนรอยละ     -   
-วิธีกรณีพิเศษ         จํานวน     -    ครั้ง คิดเปนรอยละ     -   

ตารางท่ี 2 แสดงรอยละของวงเงนิการจัดซื้อ/จัดจาง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อ/จัดจาง ประจําปงบประมาณ     
2562 

จํานวน 
วิธีการจัดซื้อ/จัดจาง 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา e-bidding วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 
จํานวนเงิน - - 970,000 - - 

จํานวนรอยละ - - 100 - - 
  

จากตารางจะเห็นวาการจัดซื้อ/จัดจางดวยเงินนอกงบประมาณของโรงพยาบาลคีรีมาศ จํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 970,000 บาท  พบวาเปนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 1  วิธี ดังนี ้

-วิธีเฉพาะเจาะจง         จํานวน  970,000  บาท คิดเปนรอยละ  
-วิธีสอบราคา         จํานวน     -         บาท คิดเปนรอยละ     
-วิธี e-bidding         จํานวน     -               บาท คิดเปนรอยละ     
-วิธีพิเศษ     จํานวน     -               บาท คิดเปนรอยละ      
-วิธีกรณีพิเศษ     จํานวน     -               บาท คิดเปนรอยละ    

3.เปรียบเทียบจํานวนโครงการและจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางระหวาง        
    ปงบประมาณ 2561-2562 
 

3.1 ตารางเปรยีบเทียบจํานวนโครงการจําแนกตามวีการจัดวื้อจัดจาง ระหวางปงบประมาณ 
 2561-2562 
จํานวนรายการ วิธีจัดซื้อจัดจาง 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา e-bidding วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 
2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

646 588 645 587 - - 1 1 - - - - 
   

จากตารางท่ี 3.1 จํานวนรายการท่ีดําเนินการจัดหาพัสดุสําหรับงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อ 
จัดจาง ประจําป 2562 เปรียบเทียบปงบประมาณ 2562  นั้นจะเห็นไดวา จํานวนรายการปงบประมาณ 
2561 รอยละ 8.97 เมื่อจําแนกตามวิธีเฉพาะเจาะจงลดลงรอยละ 8.80 ท้ังนี้เปนไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 
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3.2 ตารางเปรยีบเทียบจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางระหวางปงบประมาณ 2561-
2562 

จํานวนรายการ วิธีจัดซื้อจัดจาง 
เฉพาะเจาะจง e-bidding 

2561 2561 2561 2562 2561 2562 
13,853,906.08 11,991,874.86 13,123,026.08 11,021,874.86 1,200,000 970,000 

 
จากตารางท่ี 3.2 การใชจายงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางประจําป 2562 

เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2561 พบวาในปงบประมาณ2562 มีการใชจายลดลงรอยละ 13.44  ท้ังนี้
เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 
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บทที่ 3 
บทวิเคราะห 

 
 โรงพยาบาลคีรีมาศ ไดทําการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2562 ท่ีได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนมาตรฐานเดียวกัน และมีการแขงขันท่ีเปนธรรม ลดปญหาการทุจริต
คอรืรัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจางสนับสนุนการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตลอดจนใหเปนไปตาม
เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยจะวิเคราะหผลการ
จัดซื้อจัดจางใน 2 ลักษณะคือ รอยละของจํานวนรายการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 
2562 รอยละของจํานวนงบประมาณจํานกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ2562 จากแหลง
เงินงบประมาณและเงินบํารุงไดแกงบลงทุนคาครุภัณฑ ท่ีดินส่ิงกอสรางตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2562  

1. โรงพยาบาลคีรีมาศ ดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจางวิธี E-bidding จํานวน 1 รายการคิดเปนรอยละ 0.17    วิธีเฉพาะเจาะจงจํานวน 587 รายการคิด
เปนรอยละ 99.82  

2. งบประมาณในภาพรวมท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางในแตละรายการ จํานวน 588 รายการจํานวน 
เงินท่ีใช 11,991874.86 บาท(สิบเอ็ดลานเกาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันแปดรอยเจ็ดสิบส่ีแปดสิบหกสตางค) 
พบวางบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคา E-bidding  มีจํานวน 970,000 บาท คิดเปน
รอยละ 8.08  วิธีเฉพาะเจาะจงจํานวน 11,021,874.86 บาท คิดเปนรอยละ 91.91 ของจํานวนวงเงินท่ี
ใชในการจัดซื้อจัดจาง 

3. การดําเนินงานดังกลาวประสบความสําเร็จ สามารถดําเนินการภายใตหลักการความคุมคา ความ 
โปรงใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแขงขันท่ีเปนธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเรงรัดดําเนินการจดซื้อ
จัดจาง สอดคลองมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงสรุปไดวาใน
ปงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลคีรีมาศมีผลการจัดซื้อจัดจางโดยรวมเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจําป 2562 ท่ีกําหนดไวและมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีความคุมคา ประหยัดงบประมาณ และถูกตอง
ตามระเบียบ หลักเกณฑปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ลด
ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจางมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชน สามารถเขา
ตรวจสอบได 
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บทที่ 4 
สรุปผลการปรบัปรุงการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 2562 ตามลกัษณะ 

 5 องคประกอบ 
 
ตามรายงานการวิเคราะห  
 โรงพยาบาลคีรีมาศ สรุปและแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง ของโรงพยาบาล
ประจําปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
2. การวิเคราะหความเส่ียง 
3. ปญหาอุปสรรค 
4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
5. แนงทางแกไขเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ 2563  

 

1. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 2562  
 

โรงพยาบาลคีรีมาศ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส การใหขอมูลและการเปดเผยขอมูลถือ 
เปนมาตรการสําคัญท่ีสงเสริมกระบวนการปองกันการทุจิตท่ีเกิดข้ึน ในกระบวนการจัดซื้ดจัดจาง ของ
หนวยงานภาครัฐ โรงพยาบาลคีรีมาศ จึงจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางทุกรายการและทุก
ข้ันตอน เพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางหนวยงานภาครัฐและการดําเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาล
คีรีมาศ ดําเนการจัดหาพัสดุเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 2560  
การพัฒนากระบวนงานดานการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 2562 

โรงพยาบาลคีรีมาศ พัฒนากระบวนงานดานการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 2562 สรุปได 
ดังนี้ 

1. ใหมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง เปนไปตามกรอบการประเมินโดยทุกรายการในการจัดซื้อ  
จัดจางจะตองเปดเผยขอมูลตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 

2. โรงพยาบาลคีรีมาศ ปฏิบัติตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุขแนวทางในการ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน งานพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชน?ทับซอนอยางเครงครัด โดยจัดทําแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจ วึ่งแนบทายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจางทุกประเภทในข้ันตอนการรายงานขอซื้อขอจาง 

3. มีการดําเนินการตามกรอบแนวทาง การดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดวื้อจัดจาง 
และการกํากับติดตาการปฏิบัติในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจาง 
 

2. การวิเคราะหฺความเสี่ยง 
จากการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาร 2562 ไดวิเคราะหความเส่ียงในการดําเนินงาน 

ประกอบดวย ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ กิจกรรม 
ควบคุม ดังนี้ 
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1. ดานสภาพแวดลอมท่ัวไปในการจัดการงานดานพัสดุ 
ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

1.1 ดานนโยบาย ไมมีการกําหนดนโยบายเพ่ือยึดถือ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน 

บุคลากรไมมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัถุ
ประสงค 

กําหนดแนวทางเพ่ือใหบุคลากร
ยึดถือในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

1.2 ดานระเบียบกฏหมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ วิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพ่ิมเติม
บอยครั้ง  

ทําใหเกิดความสับสนตอการ
ปฏิบัติงาน 

ตองใหผูปฏิบัติงานพัสดุเขารับ
การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
อยางตอเน่ือง 

1.3 ดานข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ผูบริหารท่ีควบคุมกํากับดูแลไมมี
กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ทําใหเกิดปญหาการ
ปฏิบัติงานลาชา 

กําหนดรูปแบบ แนวทางข้ันตอน
และหลักเกณฑสําหรับ
ดําเนินการท่ีชัดเจนใหกับ
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานพัสดุทราบ 
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานให
เกิดความรวเร็ว ถูกตอง และ
เปนธรรม 

1.4 ดานเจาหนาท่ี มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบเน่ืองจากลาออกหรือมี
การสับเปลี่ยนเจาหนาท่ี  

ทําใหผูปฏิบัติงานพัสดุ ยังไม
มีความรูความเขาใจ 
ระเบียบกฏหมายท่ีเกี่ยวของ
กับงานพัสดุท่ีถูกตอง 

ควรจัดหาบุคลากรดานการ
ปฏิบัติงานพัสดุเพ่ิมและสงอบรม
ใหความรู ใหขวัญและกําลังใจ 

1.5 ดานการตรสจสอบ
ภายใน 

หนวยงานไมไมเจาหนาท่ี
ตรวจสอบภายในโดยตรงและไมมี
กลุมงาน/งานตรวจสอบภายใน 

เจาหนาท่ีพัสดุ เปนผูจัดทํา
ตรวจสอบภายในทําใหการ
ตรวจสอบไมสามารถ 
ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
และท่ัวถึงเปนผลใหการ
ประเมินความเสี่ยงและการ 

 

  ควบคุมคุณภาพแวดลอม
การบริหารจัดการพสดุไม
ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน 

ควรจะจัดต้ังกลุมงงาน/งานท่ี
รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน
โดยตรง จะไดชวย ตรวจสอบ 
อีกครั้ง 

 
2. ปญหาดานการจัดหาพัสดุ 

  
ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

การกําหนดความตองการ ในการกําหนดความตองการในการ
จัดทําแผนของบประมาณ 
หนวยงานท่ีขอไมมีแนวทาง
กําหนดความตองการใชพัสดุ ไม
ระบุความตองการใชพัสดุท่ีชัดเจน 

เปนเหตุใหไดพัสดุไมตรง
ตามคุณลักศณธท่ีตองการใช 
ราคาไมเหมาะสมและไมทัน
ตอการใชงาน 

ควรกําหนดนโยบายในการ
กําหนด กฏ ระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเพ่ือให
แตละหนวยงานใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดความตองการใช
พัสดุ 
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3. ปญหาดานการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

การวางแผนการจดัหาพัสดุ ความลาชาในการเสนอแผนและลง
นามอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจาง 

ทําใหหนวยงานไมสามารถ
ดําเนินการจัดทําแผนไดทัน
ตามระยะเวลาท่ีกระทรวง
กําหนด 

มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งในการ
มอบอํานาจเพ่ือความคลองตัว
ในดานการบริการจัดการ จัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 

4. ปญหาดานการดําเนินการจัดหาพัสดุ 
ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

4.1 หนวยงานท่ีตองการ
พัสดุ ไมมีความรูในการ
กําหนด TOR (รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขใน
รายละเอียดของพัสดุหรือ
ผลสําเร็จของงานหรือของ
ตัวผูท่ีจะเขาแขงขันเสนอ
ราคาไมชัดเจน 

ทําใหเมื่อประกาศประกวดราคาไป
แลว ไมมีผูย่ืนเสนอราคา หรือย่ืน
เสนอราคาแตไมมีผูผานขอเสนอ
ทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณผล
การพิจารณา 

หนวยงานไมสามารถดํา
เนิการจัดหาไดทันตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือ
ตามระยะเวลาท่ีกระทรวง
กําหนดทําใหการจัดว้ือจัด
จางลาชา 

ควรจัดฝกอบรมใหเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบในการจัดทําขอบเขต
ของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการ
กําหนดความตองการพัสดุ 

4.2 การจัดซื้อจัดจางท่ี
เรงดวน กระชั้นชิด 

ทําใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะเกิด
ขอผดิพลาดในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ตามกฏหมายใหมได 

อาจเกิดขอทักทวงท่ีมาจาก
หนวยงานภายนอก เชน 
สตง. หรือตรวจสอบภายใน
กระทรวง 

เน่ืองจากการจัดซื้ดขจัดจางตาม
ระเบียบ กระทรวงการคลัง ดวย
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มีระเบียบกําหนด วิธี
ปฏิบัติและระยะเวลา ควรให
ความรูแกเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
จะไดมีการวางแผนการทํางาน 

5. ปญหาดานการตรวจรับพัสดุ 
ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

ปญหาบุคลากรท่ีเปน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

บุคลากรท่ีไดรับการแตงต้ังเปน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาด
ความรูความเขาใจความชํานาญ
และทักษะท่ีดีเกี่ยวกับการตรวจรับ
การจัดซื้อจัดจาง 

ทําใหการตรวจรับพัสดุไม
เปนไปตามสัญญา หรือ
ขอกําหนด 

ควรมีการฝกอบรมใหความรู
เฉพาะดานและระเบียบท่ี
เกี่ยวของ แกเจาหนาท่ีหรือผูท่ี
เปนคระกรรมการตรวจรับ
พัสสดุ 

6. ปญหาดานการควบคุมงาน 
ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

ปญหาชางผูควบคุมงานท่ีมา
จากหนวยงานภายนอก 

บุคลากท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนผู
ควบคุมงาน ท่ีมาจากหนวยงาน
ภายนอก ขาดความรู ความเขาใจ
ในรูปแบบรายการกอสราง 

ทําใหการสงมอบงานไม
เปนไปตามแบบรูป รายการ
กอสราง จงึทําใหมีการแกไข 
ใหตรงตามแบบรูป รายการ 
ทําใหระยะเวลาในการ
กอสรางลาชาออกไปและไม
เปนไปตาม กําหนด
ระยะเวลาในสัญญาจาง 

ควรทําความเขาใจในแบบ รูป 
รายการ กอนทําการกอสราง
ใหแกชางผูควบคุมงานท่ีมาจาก
หนวยงานภายนอก 
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7. ปญหาดานการควบคุมพัสดุ 
ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

พัสดุเกิดการสูญหาย/
เสียหาย 

สถานท่ีจัดเก็บพัสดุไมปลอดภัย ผู
ควบคุมพัสดุเบิกจายมีเพียง 1 คน 

หนวยงานตองสูญเสียดาน
ทุนการชดเชยความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนกับการเบิกจาย ท่ี
จัดเก็บ 

จัดทําสถานท่ีใหมิดชิดและมีผู
สังเกตเห็นตลอดเวลา ควบคุม
หองพัสดุโดยใหมีการขออนุญาต
เปดเก็บหองพัสดุทุกครั้ง  

 
8. ปญหาดานการจําหนายพัสดุ 
ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

มีพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ หมด
ความจําเปนในการใชงาน
เปนจํานวนมาก 

พัสดุท่ีชํารุดเสื่อมสภาพไมสงคืน
เพ่ือนํามาจําหนาย 

พบพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ
หมดอายุการใชงานจํานวน
มาก 

ใหมีการจําหนายพัสดุตามสภาพ 
ความเปนจริงหรือขอเท็จจรงิ
ท่ีคณกรรมการไดทําการ 
ตรวจสอบประจําปและถูกตอง
เปนไปตามระเบียบ เพ่ือใหการ 
เก็บรักษาพัสุมีนอยท่ีสุด และ
เพ่ือหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความ
จําเปนและลาสมัยเปนการ
ประหยัดงบประมารของ
หนวยงานในอนาคต 

 
 
ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหระดับความเสี่ยงโดยใหระดับคะแนนตามเกณฑดังนี้ 

1. ความเส่ียงระดับตํ่ามากคะแนน  1-4  
2. ความเส่ียงระดับตํ่า คะแนน  4-8  
3. ความเส่ียงระดับปานกลาง คะแนน 8-14 
4. คะแนนความเส่ียงระดับสูง คะแนน 15-21 
5. ความเส่ียงระดับสูงมาก คะแนน 21-25 
การวิเคราะหระดับความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลคีรีมาศ  
 

 
 

ข้ันตอน 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระ 
ทบ 

การประเมินความ
เสี่ยง 

คะแนน ระดับ 
ดานสภาพแวดลอม
ท่ัวไป ในการจัดการงาน
พัสดุ 

เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดาน
พัสดุมีความ
ถูกตองโปรงใส
ตามระเบียบ
หลักเกณฑทาง
ราชการ 

1.1ดาน
นโยบาย 

ใหมีการกําหนด
นโยบาย เพ่ือให
ยึดถือและ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน 

2 2 4 ตํ่า
มาก 

6 
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ข้ันตอน 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระ 
ทบ 

การประเมินความ
เสี่ยง 

คะแนน ระดับ 
  1.2 ดาน

ระเบียบ 
กฏหมาย 
 
 
 
 
1.3ดาน
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
1.4ดาน
เจาหนาท่ี 
 
 
 
 
1.5ดานการ
ตรวจสอบ
ภายใน 
 
 

มีการ
เปลี่ยนแปลง
ระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมี
หนังสือเวียน
เพ่ิมเติมบอยครั้ง 
 
ผูบริหารท่ี
ควบคุมกํากับ
ดูแลไมมีการํา
หนดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน
หนาท่ี 
 
มีการ
เปลี่ยนแปลง
เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ
เน่ืองจากลาออก 
 
หนวยงานไมมี
เจาหนาท่ี
ตรวจสอบ
ภายในโดยตรง 
 

3 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 

5 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
3 
 

15 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
9 

สูง 
 
 
 
 
 
 
ตํ่า 
 
 
 
 
 
 
สูง 
 
 
 
 
 
ปาน
กลาง 
 

2 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
4 

2.ดานการจัดหาพัสดุ  2.1การ
กําหนดความ
ตองการ 

หนวยงานท่ีขอ
พัสดุไมมี
แนวทางกําหนด
ความตองการใช
พัสดุและไมระบุ
ความตองการท่ี
ชัดเจน 

3 4 12 ปาน
กลาง 

3 

3.ดานการจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจาง 

 3.1การ
วางแผน การ
จัดหาพัสดุ 

การเสนอแผน
จัดหาพัสดุและ
การอนุมัติแผน
ลาชา 

3 3 9 ปาน
ลาง 

4 

4.ดานการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ 

 4.1หนวยงาน
ท่ีตองการไมมี 
ความรูในการ 

ไมมีผูเสนอราคา
หรือย่ืนเสนอ 
ราคาแตไมผาน 

4 3 12 ปาน
กลาง 

3 
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ข้ันตอน 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระ 
ทบ 

การประเมินความ
เสี่ยง 

คะแนน ระดับ 
  กําหนด TOR 

4.2การจัดซื้อ
จัดจางท่ี
เรงดวน
กระชั้นชิด 

ขอเสนอทาง
เทคนิคหรือมี
การอุทธรณผล
การพิจารณา
เกิดขอผิดพลาด
ในการจัดซื้อจัด
จาง 

 
3 

 
3 
 

 
9 

 
ปาน
กลาง 

 
4 

5 ดานการตรวจรับพัสดุ  5.1การตรวจ
รับพัสดุไม
เปนไปตาม
สัญญาหรือ
ขอกําหนด 

บุคลากรท่ีเปน
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
ขาดความรู 
ความเขา
ใจความชาํนาญ
ทักษะท่ีดีในการ
ตรวจรับพัสดุ 

3 3 9 ปาน
กลาง 

4 

6.ดานการควบคุมงาน  6.1ชาง
ควบคุมงาน
ท่ีมาจาก
ภายนอกขาด
ความรูความ
เขาใจในแบบ
รูปรายการ
กอสราง 

สงมอบงานไม
เปนไปตามแบบ
รูปรายการทําให
มีการแกไขแบบ
รูปรายการและ
ระยะเวลาใน
การกอสราง
ลาชา ไมเปนไป
ตามกําหนด
สัญญาจาง 

2 3 6 ตํ่า 5 

7.ดานการควบคุมการ
พัสดุ 

 7.1 พัสดุมี
การสูญหาย/
เสียหาย 

พัสดุมีการ
เสียหาย ไมมี
สถานท่ีจัดเก็บ
พัสดุท่ีปลอดภัย
และไมมีการ
ควบคุมกํากับ
ดูแล 

2 3 6 ตํ่า 58. 
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ข้ันตอน 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระ 
ทบ 

การประเมินความ
เสี่ยง 

คะแนน ระดับ 
8.ดานการจําหนายพัสดุ  8.1 มีพัสดุท่ี

เสิ่อมสภาพ
หมดความ
จําเปนในการ
ทํางานจํานวน
มาก 

เจาหนาท่ี
ผูใชงานขาด
ความรู ความ
เขาใจเมื่อพัสดุ
ชํารุดไมสงคืนให 
งานพัสดุเพ่ือทํา
การจําหนาย 
 

3 3 9 ตํ่า 5 

 
ข้ันตอนท่ี3 การรายงานผลการวิเคราะหระดับความเสี่ยงซ่ึงจะมีความเสี่ยงสูงตํ่าต้ังแตคะแนน 15 คะแนน
จํานวน 2 ดาน 
 จาการวิเคราะหระดับความเสี่ยงจะเห็นวา โรงพยาบาลคีรีมาศมีความเสี่ยงสูงดังนี้ 

1. ดานปจจัยเจาหนาท่ี ซึ่งมีการแบงยอย (พนักงานราชการ/ลูกจางเหมาบริการ)เนื่องจากมีการลาออก 
เพื่อไปรับราชการหรือเปล่ียนแปลงท่ีอยูสับเปล่ียนงานจึงทําหงานขาดความตอเนื่องเจาหนาท่ีตอวเริ่มตน
กระบวนการสอนงานเจาหนาท่ีใหมอีก ทําใหเปนภาระเพิ่มข้ึน เจาเหนาท่ีไมเพียงพอ 
 แนวทางแกไข  
 ใหหนวยงานจัดระบบจูงใจใหพนักงานรักองคกร จัดสวสัดิการท่ีดีและเหมาะสม  จากพนักงานจาง
เหมาเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

2. ดานการระเบียบ กฏหมายท่ีมีการเปล่ียนแลงวิธีปฏิบัติบอยครั้ง การเปล่ียนแปลงคําส่ัง มอบหมาย 
อํานาจ การจัดหาตางๆ ของผูบริหารทําใหการปฏิบัติงานดานการพัสดุตองปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงและมี
ความเส่ียงท่ีจะทําใหเกิดขอผิดพลาด 

แนวทางแกไข  
ผูรับผิดชอบงานพัสดุตองหมั่นคนหาความรูใหมและติดตามการเปล่ียนแปลงในทุกดสนใหทันเวลา 
  
สําหรับประเด็นความเส่ียงเรื่องอื่นๆ วิเคราะหแลวอยูในระดับท่ียอมรับได (ปานกลาง-ตํ่า๗ สามารถท่ี

จะแกไขไปพรอมๆกันกับการปฏิบัติงานปกติได ตลอดจนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยไดจัดระบบ
บริหารความเส่ียง โดยการกําหนดมาตรการในการเฝาระวังประเดนความเส่ียงในการจัดซื้อจัดจางประกอบดวย 

1. ประกาศดรงพยาบาลคีรีมาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ 
สํานักงานสาธารณสุขสุโขทัย  

2. ประกาศโรงพยาบาลคีรีมาศ เรื่อง เจตจํานงคสุจริตในการบริหารโรงพยาบาลคีรีมาศ 
3. ประกาศวาดวยแนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจาง 
4. ประกาศวาดวยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับ 

ผูบริหารในการจัดซื้อจัดจาง 
5. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางและแบบแสดงความบริสุทธืใจในการจัดซื้อจัดจาง 
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6. ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุดขทัย วาดวยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบใน 
การดําเนินการเพื่อสสนรวม ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

7. กําหนดวางกรอบแนวทาง เพื่อวาดวยความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ท้ังนี้เพื่อใหการจัดซื้ดจัด 
จางของโรงพยาบาลคีรีมาศ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจาง มีความโปรงใส สะดวกกับการตรวจสอบ ผูปฏิบัติงาน
ดานพัสดุ ปฏิบัติตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางมีความ ประหยัด คุมคาและเกิด
ประโยชนตอหนวยราชการสูงสุด 
 

3. การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 
1. การแจงการจัดสรรคงบประมาณท่ีเรงดวน กําหนดเงื่อนไขในการปฏบัติอาจจะทําใหการ 

ดําเนินการ จัดซื้อจัดจางไมครบถวน ถูกตอง เปนไปตามกฏระเบียบใหม 
2. หนวยงานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคลาดเคล่ือน เนื่องจากการกําหนดคุณลักษณะ 

เฉพาะของครุภัณฑการแพทย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและมีความซับซอนของครุภัณฑ จึงทําใหข้ันตอนการกําหนด 
รายละเอียดคุณลักษณธเฉพาะนั้น มีความคลาดเคล่ือนไปจากความตองการใชงาน 

3. การกําหนดราคากลางใหม ตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมารและการปฏิบัติตาม  
ระเบียบท่ีกําหนด 

4. การจัดซื้อจัดจาง ไมไดเปนไปตามกําหนดแผน 
5. ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบท่ีภาครัฐกําหนด 
6. พบวามีการจัดวื้อจัดจางท่ีเปนการดําเนินการนอกแผน หรือไมเปนไปตามแผน 
7. บุคลากรท่ีอยูในสายงาน ลาออกจากการปฏิบัติงาน บุคลากรใหมขาดประสบการณืและขาดองค 

ความรูในระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 
 

4. การวิเคราะหความสามารถในการประยัดงบประมาณ 
ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง 588 รายการ สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางเสร็จส้ิน  

 100%  โดยสามารถประหยัดงบประมาณได จํานวน                                  คิดเปนรอยละ 
 

5. แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง 
ในปงบประมาณ 2563 

1. จัดประชุม จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ต้ังแตตนปงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเรงดวน  
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาไดทันเวลา 

2. สงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของอบรม ประชุม ในหนวยงานตางๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู ความสามารถ 
ของเจาหนาท่ี 

3. เตรียมขอมูลรายละเอียดงบประมาณท่ีไดรับเพื่อดําเนินการจัดหาตามข้ันตอน 
4. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง 
5. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ตามข้ันตอนและระเบียบฯหนังสือส่ังการท่ีกําหนด 
6. จัดทําผังและช้ีแจงรายละเอียด 

*กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน 
*กําหนอระยะเวลาการดําเนินการ 
*กําหนดวันท่ีดําเนินการ 
*กําหนดผูรับผิดชอบ ผูติดตามการดําเนินการ 
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7.  ศึกษาทําความเขาใจในหลักเกณฑ และระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการทุกข้ันตอนตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

8. ขออนุมัติผูอํานวยการโรงพยาบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอรและสัญญาณ
อินเตอรเน็ต ใหมีความเร็วสูง เพื่อรองรับระบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดอยางรวดเร็ว 

 
  
                                                                               (นางสาวประกายมาศ  หงษวิเศษ) 
        ผูจัดทํา  6 ธันวาคม 2562 
 
         
        (นายปฏิภาณ คําทอง)    
              ผูตรวจสอบ/นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 
                (นางวันทณีย  อ่ําสุวรรณ) 
        ผูอนุมัติ/หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 
 
  
        (นายชุมพล  นุชผอง) 
           ผูเห็นชอบ/ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
 
 
                                                              
 
 
 
 

 




