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 1.รายงานการวิเคราะหผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงพยาบาล
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 ในการด าเนินงานของานพัสดุ โรงพยาบาลพร้าว ได้แบ่งการจัดซื้อจัดจ้างตามกลุ่มงานต่างๆ ดังน้ี 
1. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป รับผิดชอบ งานพัสดุท่ัวไป 
2. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  รับผิดชอบ  เวชภัณฑ์ยาและไม่ใช่ยา 
3. กลุ่มงานทันตกรรม รับผิดชอบ วัสดุทันตกรรม 
4. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รับผิดชอบ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

โดยงานพัสดุแต่ละกลุ่มงาน ได้จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณประจ าปี  2562      
ของโรงพยาบาลพร้าวและได้ขออนุมัติเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงบประมาณประจ าปี  2562  
มีความจ าเป็นต้องบันทึกรายการของเอกสารต่างๆ และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้         
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยใช้หลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรวจสอบได้     
เพื่อแสดงความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
 ดังน้ันกลุ่มงานบริหารท่ัวไปของ โรงพยาบาลพร้าว ขอสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
2562 จ าแนกตามกลุ่มงานต่างๆดังน้ี 
ตารางที่ 1  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริหารท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ วิธีการจัดการ จ านวน(รายการ) งบประมาณ ร้อยละ 
(ค่าใช้จ่าย) 

หมายเหต ุ

1 เฉพาะเจาะจง 895 6,634,913.37   
-หมวดวัสด ุ
-หมวดจ้างเหมา 

400 
495 

2,831,212.73 
3,803,700.64 

42.67 
57.33 

 

2 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์
 

21  - 0.00  

รวม 916 6,634,913.37 100  
 

บทวิเคราะห์ 
 ผลการด าเนินงานพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  2562 ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ เป็นมาตรเดียวกันและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุน
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตลอดจน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      
โดยท าการวิเคราะห์ผลของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็นประเภท
ของการสรรหาออกเป็น หมวดวัสดุ หมวดครุภัณฑ์ และหมวดการจ้าง โดยมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีบประมาณ2562 
ทั้งสิ้น 10,791,900.00 บาท  (สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยรวมทั้งหมด 916 รายการ       
มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง มีจ านวน 895 รายการ  มูลค่า 6,634,913.37บาท (หกล้านหกแสน       
สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ )  หมวดวัสดุคิดเป็นมูลค่า 42.67  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด           
และหมวดจ้างเหมาคิดเป็นมูลค่า 57.33 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
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มีจ านวน  21  รายการ มูลค่า 1,470,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0             
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส าหรับงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
มีการจัดหาพัสดุนั้นมีความเหมาะสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้อง            
ไม่มีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด 

ตารางที่ 2  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ล ำดบั วิธีกำรจดักำร จ ำนวน(รำยกำร) งบประมำณ ร้อยละ 
(คำ่ใช้จ่ำย) 

หมำยเหต ุ

1 เฉพำะเจำะจง 609 14,054,812.77 100  
-หมวดวสัด ุ - -   

2 สอบรำคำ - - -  
-หมวดวสัด ุ - -   

รวม   100  

 

 
บทวิเคราะห์ 

การจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานเภสัชกรรมในปีงบประมาณ 2562 เมื่อมองในภาพรวมทุกประเภทวัสดุ            
มีการจัดซื้อเกินกว่าแผน 119,910.92 บาท เมื่อแยกพิจารณาแต่ละประเภทวัสดุพบว่า ประเภทวัสดุที่มีมูลค่า         
การจัดซื้อเกินกว่าแผน ได้แก่ 
- สมุนไพร มีการจัดซื้อเกินกว่าแผน เนื่องจากมีการเพิ่มผลงานบริการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของการ

จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
- วัสดุการแพทย์ เมื่อวิเคราะห์รายการที่มีการซื้อเกินจากแผน พบว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุงเครือ่งมอื

แพทย์ และการซื้อทดแทนวัสดุการแพทย์ที่ช ารุด ได้แก่ Connectorหางปลาส าหรับเครื่อง Oxygen, Face shield, 
BP cuff, Hard collar และรายการที่มีอัตราการใช้เพิ่มข้ึนเนื่องจากการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน IC ได้แก่ 
Autoclave tape, Spore test, N95 mask 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ยา ED 10,948,094.63   2,279,119.07 3,286,307.86 2,490,497.83 2,856,729.44 10,912,654.20 น้อยกว่าแผน 35,440.43     
ยา NED 319,886.52       111,906.10 70,373.51 49,314.80 42,620.40 274,214.81 น้อยกว่าแผน 45,671.71     
สมุนไพร 118,967.50       22,790.00 38,970.00 29,030.00 28,490.00 119,280.00 มากกว่าแผน 312.50-        
วัสดุการแพทย์ 1,769,557.04    489,518.80 421,370.44 349,014.42 560,797.70 1,820,701.36 มากกว่าแผน 51,144.31-     
ก๊าซทีใ่ช้ในการแพทย์ 722,354.00       178,080.00 252,520.00 233,840.00 215,340.00 879,780.00 มากกว่าแผน 157,426.00-   
วัสดุเภสชักรรม 56,042.15        9,885.20 10,743.20 15,348.00 12,206.00 48,182.40 น้อยกว่าแผน 7,859.75      

รวม 13,934,901.85   3,091,299.17 4,080,285.01 3,167,045.05 3,716,183.54 14,054,812.77 มากกว่าแผน 119,910.92-   

ซ้ือจริง
แผนจดัซ้ือ 2562 รวมซ้ือจริง

(ซ้ือน้อย/มากกว่าแผน)
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- ก๊าซที่ใช้ในการแพทย์ คือ ออกซิเจนที่ใช้ส าหรับผู้ป่วย โดยมีแนวโน้มการใช้เพิ่มข้ึนทุกปี และในปีงบประมาณ 
2562 นี้ มีการจัดซื้อให้กับ รพ.สต. และให้ผู้ป่วย Home oxygen therapy น ากลับไปใช้ที่บ้าน ประกอบกับ
จ านวนผู้ป่วย admit ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจากภาวะฝุ่น PM 2.5 ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 
เพิ่มข้ึน ท าให้อัตราการใช้ออกซิเจนส าหรับผู้ป่วยเพิ่มข้ึน 

ตารางที่ 3  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ประจ าปี  2562 ดังน้ี 
 

ล าดับ วิธีการจัดการ จ านวน
(รายการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
(ค่าใช้จ่าย) 

หมายเหตุ 

1 เฉพาะเจาะจง 144 5,183,666.84 65.62  
-หมวดวัสดุ 
-หมวดจ้างเหมา 

74 
70 

4,240,624.84 
943,042.00 

  

2 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์
 

20 2,716,380.00 34.38  

-หมวดวัสดุ 20 2,716,380.00   

รวม 164 7,900,046.84 100  
บทวิเคราะห์ 
 ผลการด าเนินงานพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพร้าว ประจ าปี
งบประมาณ  2562 ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และมติของ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขัน      
ท่ีเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตลอดจน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ตารางที่ 4  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม ประจ าปี 2562  ดังน้ี 
 

ล าดับ วิธีการจัดการ จ านวน(รายการ) งบประมาณ ร้อยละ 
(ค่าใช้จ่าย) 

หมายเหต ุ

1 เฉพาะเจาะจง 554 683,983.25 100  
-หมวดวัสด ุ
-หมวดจ้างเหมา 

47 
507 

274,783.25 
409,200.00 

  

 รวม 554 683,983.25 100  
 

บทวิเคราะห์ 
 ผลการด าเนินงานพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพร้าว ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.  2562 ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และมติของคณะรัฐมนตรี            
ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ เป็นมาตรเดียวกัน ลดปัญหาการทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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โดยท าการวิเคราะห์ผลของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็น หมวดวัสดุ และหมวดจ้างเหมา โดยผลการ
ประเมิน 554 รายการ มูลค่าของงบประมาณทั้งสิ้น 683,983.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ตารางท่ี 5  ร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ .2562 ทุกกลุ่มงานพัสดุจ าแนกตาม 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ประเภทการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการ) ร้อยละ 
วัสดุบรหิาร

ทั่วไป 
วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์

ทางการแพทย ์
วัสดุเวชภัณฑ์
ยาและมิใช่ยา 

   รวม 
ทั้งหมดที่
แล้วเสร็จ 

 
1.วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 
895 

 

 
554 

 
144 

 
609 

 
2,202 

100 

2.วิธีประกวดราคา
ด้วยอิเล็กทรอนกิส ์

 

21 0 0 0 0 0 

รวม 916 
 

554 
 

144 609 2,202 100 

บทวิเคราะห์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพร้าวได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนทั้งสิ้น 2,202 โครงการ วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งหมด 2,223 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  2,202 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 
100 ของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีจัดหาพัสดุโดยการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ ๒๑ รายงาน        

การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามแผนเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน ๒๑ รายการ กรรมการต้องใช้เวลา     

ในการก าหนดคุณลักษณะแต่ละรายการ รวมทั้งมีการแก้ไขบ่อยครั้ง อีกทั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโรงพยาบาลพร้าวมีผู้รับผิดชอบ

การจัดซื้อจ้างงบค่าเสื่อม เพียง ๑ คนและเป็นพนักงานราชการ ซึ่งรับผิดชอบงานหลายอย่าง ทั้งยังขาดความรู้ 

ประสบการณ์ ที่เช่ียวชาญและเป็นช่วงระหว่างการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องหา

แนวทางในการแก้ไขต่อไป 
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ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ .2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บาท) ร้อยละ 
 
 
 

วัสดุบรหิารทั่วไป วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย ์

วัสดุเวชภัณฑ์ยา
และมิใช่ยา 

1.วิธีเฉพาะเจาะจง 6,634,913.37 683,983.25 5,183,666.83 14,054,812.77 100 

2.วิธีประกวดราคาด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์

0 0 0 0 0 

รวม 6,634,913.37 683,983.25 5,183,666.83 14,054,812.77 100 

บทวิเคราะห์ 
จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลพร้าว จ านวน  

26,557,376.22 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบสองสตางค์) พบว่างบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คิดเป็น 100 % ของวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีจัดหาพัสดุโดยการ

ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ ๒๑ รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามแผนเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์การแพทย์ 

จ านวน ๒๑ รายการ กรรมการต้องใช้เวลาในการก าหนดคุณลักษณะแต่ละรายการ รวมทั้งมีการแก้ไขบ่อยครั้ง อีกทั้ง

เจ้าหน้าที่พัสดุโรงพยาบาลพร้าวมีผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจ้างงบค่าเสื่อม เพียง ๑ คนและเป็นพนักงานราชการและ

รับผิดชอบงานหลายอย่าง ทั้งยังขาดความรู้ ประสบการณ์ ที่ เ ช่ียวชาญและเป็นช่ วงระหว่างการเปลี่ยนแปลง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์        

วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป 
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2.1 การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู ่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี ้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ขั้นตอนท่ี 1 ระบุความเสี่ยง  
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุม่งานเภสัชกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุม่งานทันตกรรม  

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
1.ด้านสภาพแวดล้อมท่ัวไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
1.1 ด้านนโยบาย -ไม่มีการก าหนดนโยบาย

เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่
ชัดเจน 
- ระบบสง่ต่อผู้ป่วยกลับมี
ค่าใช้จ่ายค่ายาสูง 

-บุคลากรไมม่ีแนวทางใน
การปฏิบัตงิานใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ 
- ค่าใช้จ่ายค่ายาเพิ่มข้ึน 

- ก าหนดแนวทางเพื่อให้
บุคคลากรยึดถือในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- ควบคุมงบประมาณการจัดซื้อ 

 
1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการ

จัดซื้อจัดจ้าง. พศ. 2560 
- ผู้ปฏิบัตงิานขาดความรู้ 
ความเข้าใจ 
- มูลค่ายาบางรายการ
สูงข้ึน 

-ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
- ควบคุมงบประมาณการจัดซื้อ 

1.3 ด้านข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

-ไม่มี Flow chart การ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทกุงาน 
- ปฎิบัติงานด้านบริการผูป้่วย
ด้วย 

- เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัตงิาน 
- งานพัสดลุ่าช้า 

 

ก า ห น ด รู ป แ บ บ  แ น ว ท า ง 
ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ส าหรับ
ด าเนินการที่จัดเจน ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานพัสดุทราบ เพื่อลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานให้ เกิด
ความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
ธรรม 

1.4 ด้านเจ้าหน้าที ่ -มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ 
- ขาดข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน 
- กลุ่มงานอื่นๆไม่ใช่จนท.พัสดุ
โดยตรง 
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบพสัด ุ
 

-ท าให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่
ถูกต้อง 
- เกิดความเสียหายด้าน
วัสดุและทรัพย์สิน 

-ควรจัดหาบุคคลากรด้านการ
ปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่งอบรม
ให้ความรู้ 
- ก าหนดคุณลักษณะผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุให้ถูกต้องและเหมาะสม 

1.5ด้านการตรวจสอบ 
ภายใน 

หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในแต่ยังขาด
ประสบการณ์และปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 

เ จ้ า ห น้ าที่ พั ส ดุ  เ ป็ น
ผู้จัดท าและตรวจสอบ
ภ า ย ใ น  ท า ใ ห้ ก า ร
ตรวจสอบไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน

มีหน่ ว ยตร วจสอบภายนอก
หน่วยงานช่วยตรวจสอบ ก ากับ
และมาตรวจสอบเป็นประจ าทุก
ปี 
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ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
และทั่วถึง เป็นผลให้การ
ประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมภาพแวดล้อม
การบริหารจัดการพัสดุ
ไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 
 

2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
การก าหนดความต้องการ 
 
 
 

ในการก าหนดความต้องการ 
ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น ข อ
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอไม่
มีแนวทางก าหนดความต้องการ
ใช้พัสดุ ไม่ระบุความต้องการใช้
พัสดุที่ชัดเจน 

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรง
ต า ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้  ร าคา ไ ม่
เหมาะสม และไม่ทันต่อ
การใช้งาน  

ควรก าห นดนโยบ ายในกา ร
ก าห นด กฎ  ระ เ บี ยบ  ห รื อ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้
แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดความต้องการใช้
พัสด ุ
 

3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การวางแผนการจัดหาพัสดุ ความล่าช้าในการลงนามอนุมัติ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ท า ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ไ ม่
สามารถด าเนินการจัดท า
แผนได้ทันตามระยะเวลา
ที่กระทรวงก าหนด 

มีการเปลี่ยนแปลงค าสั่งในการ
มอบอ านาจเพื่อความคล่องตัวใน
ด้านการบริหารจัดการ การจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
4.1 หน่วยงานที่ต้องการ
พัสดุ  ไม่มี ความรู้ ในการ
ก าหนดTor (รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 
 
 
- ปัญหาการซื้อยาไม่ได้ตาม
ก าหนด 

-ท าให้ เมื่อประกาศประกวด
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มี
ผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคหรือ
มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา  
- บริษัทไม่ส่งยาตามก าหนด 
- ยาขาดตลาด 

-หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
- ยาและเวชภัณฑ์ขาด
คลัง 

คว ร จั ด ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการ
จัดท าขอบเขตของงาน TOR
เกี่ ยวกับ วิ ธีการก าหนดความ
ต้องการพัสดุ 
 
 
 
 
- ด าเนินการตามแผนซื้ออย่าง
เคร่งครัด 

4.2 การจัดซื้ อจัดจ้ างที่
เร่งด่วน กระช้ันชิด นอก
แผน 

ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย 
ใหม่ได้ 

อาจเกิดข้อทักท้วงที่มา
จากหน่วยงานภายนอก 
เช่นสตง. หรือตรวจสอบ
ภายในกระทรวง 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มี ระเบียบก าหนดวิ ธี
ปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้
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ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
จะได้มีการวางแผนการท างาน 

5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 
ปัญหาบุคลากรทีเ่ป็น
คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ

บุคลากรที่ได้รบัการแตง่ตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
ขาดความรู้ความเข้าใจ ความ
ช านาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกบั
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้การตรวจรับพสัดุ 
ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนด 

ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้
เฉพาะด้านและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าทีห่รอืผูท้ี่
เป็นเป็นคณะกรรมการตรวจรบั
พัสดุ  

6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 
ปัญหา ช่างผู้ ควบคุมงาน 
ที่มาจากหน่วยงานภายนอก 

ไม่มีการตรวจสอบบุคลากรที่
ได้ รั บ ก าร แต่ ง ตั้ ง ใ ห้ เ ป็ น ผู้
ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอก  มาป ฏิบั ติ ง านริ ง
หรือไม่ 

ท าให้การส่งมอบงานไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม แ บ บ รู ป
รายการก่อสร้างจึงท าให้
มีการแก้ไข ให้ตรงตาม
แบบรูปรายการ ท าให้
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง
ล่ า ช้ า ออก ไปแ ล ะ ไ ม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ก า ห น ด
ระยะเวลาในสัญญาจ้าง 

มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของช่างผู้ควบคุมงานที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก 

7. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ 
-เบิกพสัดุไม่ตรงตามแผน 
 
- การลงบญัชีควบคุมพัสดุ
ไม่ถูกต้อง 
 

-การลืมบันทึกท าให้พสัดุบาง
รายการสูญหายไม่ทราบสาเหต ุ
- มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ภายนอกและขนาดบรรจุของ
ยาบ่อยครั้ง 

-หน่วยงานต้องสญูเสีย
ด้านทุนการชดเชยความ
สูญหาย  
-ทะเบียนคุมพสัดุ
คลาดเคลื่อน 

-จัดท าตารางการเบิกของของ
หน่วยงานให้ปฏิบัติให้เป็นทิศทาง
เดียวกัน 
- ตรวจสอบบัญชีควบคุมวัสดุ
เปรียบเทียบกับ 
Stock card และโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

8. ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสด ุ
    มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ 
   หมดความจ าเป็นในการ 
ใช้งานเป็นจ านวนมาก 
 
 

พัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพจ านวน
มากไม่สามารถจ าหน่ายได้ทุกป ี
 
 

1.ตรวจพบท าใหม้ีพัสดุ
คงเหลือทีห่มดความ
จ าเป็นจ านวนมาก 
2.บุคคลากรใน
หน่วยงานยังไม่มีความ
เข้าใจในระเบียบของการ
จ าหน่ายพสัดุที่ถูกต้อง 
 
 

1.ปรกึษาแนวทางการจ าหน่าย
พัสดุที่ถูกต้องจากส านักงาน
สาธารณสุขจหังวัดเชียงใหม ่
2.จัดท าแนวทางการจ าหน่าย
พัสดุของโรงพยาบาลพร้าว 



9 

 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังน้ี 
 1. ความเสี่ยงระดับต่ ามาก  คะแนน  1-4 
 2. ความเสี่ยงระดับต่ า  คะแนน  5-8 
 3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง  คะแนน   9 - 14 

4. ความเสี่ยงระดับสูง  คะแนน  15 - 20 
5. ความเสี่ยงระดับสูงมาก  คะแนน  21 - 25 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงพยาบาลพรา้ว 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
การประเมินความเส่ียง ล าดับ

ความ
เส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง 
คะแนน ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม
ทั่วไปในการจัดการงานพัสดุ 

- เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
พัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส 
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ
ทางราชการ 

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

- ไม่มีการก าหนดนโยบาย เพื่อให้
ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน 
- ระบบส่งต่อผู้ป่วยกลับมีค่าใช้จ่าย
ค่ายาสูง 
-มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง. พศ. 2560 
 
- ไม่มี Flow chart การปฏิบัติงาน
ที่ครอบคลุมทุกงาน 
- ปฎิบัติงานด้านบริการผู้ป่วยด้วย
กลุ่มงานที่ให้บริการผู้ป่วย 
-มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ 
- ขาดข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน 
- กลุ่มงานอ่ืนๆไม่ใช่จนท.พัสดุ
โดยตรง 
-ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 
 
หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในแต่ยังขาดประสบการณ์และ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

4 
 
 
 
 

 
 

3 

3 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 

 
 

3 

6 
 
 
 
 

10 
 
 

6 
 
 

16 
 
 
 
 

 
 

9 

ต่ า 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ต่ า 
 
 

สูง 
 
 
 
 

 
 

ปานกลาง 

7 
 
 
 
 

4 
 
 

7 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 

5 
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2. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงพยาบาลพรา้ว 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

2. ด้านการจัดหาพัสด ุ  2.1 การก าหนดความ
ต้องการ 
 

- หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มี
แนวทางก าหนดความต้องการ
ใช้พัสดุและไมร่ะบุความ
ต้องการที่ชัดเจน 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

12 
 

ปานกลาง 
 

3 

3. ด้านการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.1 การวางแผนการ
จัดหาพสัด ุ

- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและ
การอนุมัติแผนล่าช้า 

3 3 9 ปานกลาง 5 

4. ด้านการด าเนินการ
จัดหาพสัด ุ

 4.1 หน่วยงานที่
ต้องการพสัดุไม่มีความรู้
ในการก าหนด TOR 
 
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วนกระช้ันชิด 
4.3 ปัญหาการซือ้ยา
ไม่ได้ตามก าหนด 

- ไม่มีผูเ้สนอราคาหรือยื่นเสนอ
ราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทาง
เทคนิคหรอืมีการอุทธรณ์ผล 
การพิจารณา 
- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
- บริษัทไม่ส่งยาตามก าหนด 
- ยาขาดตลาด 

3 
 
 
 

3 
 

5 

4 
 
 
 

3 
 

4 

12 
 
 
 

9 
 

20 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 

สูง 
 

3 
 
 
 

5 
 

1 

5. ด้านการตรวจรับ
พัสด ุ

 5.1 การตรวจรับพัสดุ
ไม่เป็นไปตามสัญญา
หรือข้อก าหนด 

-บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรบัพสัดุขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ความช านาญทักษะที่ดี
ในการตรวจรับพัสด ุ

3 4 12 ปานกลาง 3 
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2. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงพยาบาลพรา้ว 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

6. ด้านการควบคุมงาน  6.1ไม่มีการตรวจสอบ
บุคลากรที่ได้รบัการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุม
งาน ที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอก มาปฏิบัติงาน
ริงหรือไม ่

- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม
แบบรปูรายการท าให้มีการ
แก้ไขแบบรปูรายการ และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า
ไม่เป็นไปตามก าหนดสัญญา
จ้าง 

2 4 8 ต่ า 7 

7. ด้านการควบคุมพัสด ุ  7.1 ลืมบันทึกท าให้
พัสดุบางรายการสญู
หายไม่ทราบสาเหต ุ

- หน่วยงานต้องสูญเสียด้านทุน
การชดเชยความสูญหาย 

3 4     12 ปานกลาง 3 

8. ด้านการจ าหน่าย 
พัสด ุ

 8.1 พัสดุที่ช ารุด
เสื่อมสภาพจ านวนมาก
ไม่สามารถจ าหน่ายได ้
 

- เจ้าหน้าที่ , ผู้ใช้งาน  
ขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน
ระเบียบของการจ าหน่ายพสัด ุ

3 4 12 ปานกลาง 3 
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ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ าตั้งแต่คะแนน 15 
คะแนน จ านวน 3 ด้าน 

 จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลพร้าวมีความเสี่ยงสูงดังนี้ 
1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ พบว่าโรงพยาบาลพร้าว ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  

เป็นลูกจ้าง ไม่มีข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างาน ประกอบกับกลุ่มงานเภสัชกรรม 
กลุ่มงานบริการเทคนิคการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ต าแหน่งสายงานวิชาชีพอื่น 
ซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

  แนวทางแก้ไข  
1. มีค าสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบงานพัสดุอย่างชัดเจน 
2. จัดสรรบุคลากรต าแหน่งพนักงานพัสดุโดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบงานพัสดุ 

 2.  จัดให้มีการอบรมเรื่องระเบียบพัสดุ 
 3.  มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในและภายนอกหน่วยงาน 

2. ด้านข้ันตอนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเทคนิคทางการแพทย์   กลุ่มงาน
ทันตกรรม  มีผู้ปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่วิชาชีพอื่นๆ ซึ่งต้องปฏิบัติงานด้านการบริการผู้ป่วย จึงท าให้เกิด
ปัญหาเรื่องงานพัสดุล่าช้า 
   แนวทางแก้ไข 
   1.จัดสรรบุคลากรต าแหน่งพนักงานพัสดุโดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบงานพัสด ุ

  2.ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องในการ 
                        ปฏิบัติงาน 

3.ด้านการจัดหาพัสดุในกลุ่มงานเภสัชกรรม พบปัญหาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
   ไม่ได้เนื่องจาก บริษัทไม่ส่งของตามก าหนด บริษัทแจ้งสินค้าขาด หรือ ยกเลิก  
   P/O และพบกรณีบริษัทไม่ส่งยาเนื่องจากค้างช าระเกินก าหนด 

 แนวทางแก้ไข  

- การสังเกตอัตราการใช้ที่หน่วยเบิกต่างๆ และการแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามทวง
ถามกรณีสั่งซื้อแล้วไม่ได้รับของเกิน 2 สัปดาห์ ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อการช าระหนี้ค่าเวชภัณฑ์
ให้ทันเวลา 

 ส าหรับประเด็นความเสี่ยงเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ า) 
สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และ
กลุ่มตรวจสอบภายในของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้   
โรงพยาบาลพร้าว ได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสีย่ง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแนวทางดังนี้ 
 1) ประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน    
ของโรงพยาบาลพร้าว 
 2) ประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลพร้าว 
 3) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ประกาศ
โรงพยาบาลพร้าว 
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 4) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6) ประกาศโรงพยาบาลพร้าว ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการ
ด าเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 7) ก าหนดวางกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  
 ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของประกาศโรงพยาบาลพร้าว มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง       
มีความโปร่งใส สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ             
มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง   มีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด 
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2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
       การจัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแนวทางก าหนดของแผนงาน เป็นผลมาจากปัจจัยหลายด้าน 
อาทิ เช่น ไม่มีผู้ค้ารายใดมีสินค้าตามคุณลักษณะที่กรรมการก าหนดขายในท้องตลาด หรือไม่มีผู้เสนอราคา 
ท าให้ต้องยกเลิกเพื่อทบทวนกระบวนการตามข้ันตอนและคุณลักษณะใหม่  มีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน 
โรงพยาบาลค้างช าระค่ายาจ านวนมาก ความคาดหวังของผู้รับบริการในการให้บริการกรณีเรื่องยา 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1.จัดท าแนวทาง / ข้ันตอน การท าแผนการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
 2.จัดท าแนวทาง / ข้ันตอน การปฏิบัติการจัดซ้อจัดจ้าง และรูปแบบเอกสารที่ใช้อยู่เป็นประจ า 
 3.ให้ค าแนะน า ปรึกษา แก่เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 4.จัดประชุมกลุ่มเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 5.ก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
กลุ่มงานเภสัชกรรม ในปีงบประมาณ 2562 สามารถประหยัดงบประมาณการจัดซื้อวัสดุ

ประเภทยาได้ หากพิจารณาเฉพาะรายการที่มีมูลค่าการใช้สูง 10 อันดับแรกของโรงพยาบาล ดังแสดง
ในตาราง พบว่า สามารถประหยัดงบประมาณจัดซื้อยาในกลุ่มนี้ได้เพียงบางรายการ  

ล าดับ รายการ 
แผนจัดซือ้ 

(บาท) 
ซื้อจริง 
(บาท) 

1 Amlodipine besylate tab 10 mg 994,770.00 983,850.00* 

2 Salmeterol+Fluticasone 
Evohaler 

. 
25+250

mcg 
675,384.00 686,640.40 

3 Metformin tab 500 mg 351,406.19 572,762.68 

4 Simvastatin tab 20 mg 324,005.00 378,497.50 

5 Insulin Mixed 70/30 penfill inj 300iu 331,740.00 372,480.00 

6 Insulin Mixed 70/30 inj 1000iu 269,452.00 371,418.00 

7 Hydralazine tab 25 mg 292,320.00 310,319.00 

8 Ipratropium+Fenoterol MDI MDI 
200 
doses 

300,063.31 293,741.75 

9 Enalapril tab 5 mg 229,000.00 285,400.00 

10 Theophylline tab 200 mg 275,071.70 274,772.98* 

บทวิเคราะห ์
อย่างไรก็ตามเนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลได้รับยาสนับสนุนจาก

โครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการยาเสพติด โครงการยาสมุนไพรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
และการได้รับยาบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการจัดการยาเหลือใช้ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การท า 
Medication reconciliation  และการปรับปรุงปริมาณยาส ารองใน รพ.สต. ท าให้สามารถประหยัด
งบประมาณการจัดซื้อวัสดุประเภทยาได้ 

กลุ่มงานทันตกรรม การใช้งบประมาณ ๒๕๖๒ ในการจัดซื้อจริงเทียบกับแผนจัดซื้อ 
ประเภท การจัดซื้อวัสดุทันตกรรม จ้างเหมาท าฟันเทียม 

แผนทั้งป ี 260,000.00 บาท 450,000.00 บาท 
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.61) 50,208.42 บาท 81,670.00 บาท 

ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.62) 127,340.76 บาท 44,865.00 บาท 

ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.62) 74,444.23 บาท 115,025.00 บาท 

ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.62) 22,789.84 บาท 167,640.00 บาท 

รวมทั้งปี 274,783.25 บาท 409,200.00 บาท 
เพิ่ม(-)/ลด(+)จากแผนทั้งปี เพิ่มจากแผนทั้งปี 14,783.25 บาท ลดจากแผนทั้งปี 40,800 บาท 
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บทวิเคราะห์ 
 ผลการด าเนินงานพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพร้าว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562 ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ       
และมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ เป็นมาตรเดียวกัน ลดปัญหา
การทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยท าการวิเคราะห์ผลของการจัดซื้อจัดจ้างโด ยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง แบ่งเป็น หมวดวัสดุ และหมวดจ้างเหมา โดยผลการประเมิน 554 รายการ มูลค่าของ
งบประมาณทั้งสิ้น 683,983.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดส าหรับงบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีการจัดหาพัสด ุ

การวิเคราะห์การจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรมประจ าปี พ.ศ. 2562 มีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ
จริง274,783.25 บาท จากแผนทั้งปี 260,000.00 บาท ซึ่งเพิม่จากแผนทัง้ปี 14,783.25 บาท 
เนื่องจากมผีู้มารับบริการทางทันตกรรมมากขึ้น แม้จะมีการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปจัจบุันและส ารองของไว้ให้
เพียงพอตอ่การใช้งานเท่าทีจ่ าเป็นแล้ว  ก็ยังท าให้วัสดุทันตกรรมต่างๆ ขาด ต้องสัง่ซื้อเพิ่ม ท าให้ค่าจัดซือ้
วัสดุทันตกรรมเพิ่มข้ึนจากแผน  

การวิเคราะห์การการจ้างเหมาท าฟันเทียม ประจ าปี พ.ศ. 2562 การใช้งบประมาณในการจัดซื้อ
จริง 409,200.00 บาท จากแผนทั้งปี 450,000.00 บาท ซึ่งลดจากแผนทั้งปี 40,800.00 บาท 
เนื่องจากในปัจจุบันถึงแม้ว่าต้นทุนในการจ้างเหมาท าฟันเทียมจะสูงข้ึน แต่มีผู้ป่วยต้องการท าฟันเทียม
น้อยลง ท าให้ค่าจ้างเหมาท าฟันเทียมในปี 2562 ลดลงจากแผน 

 

      โรงพยาบาลได้เห็นความส าคัญของใช้งบประมาณจึงได้ก าหนดแนวทางดังนี้ 
 1.จัดท าแนวทาง / ข้ันตอน การท าแผนการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ท าให้มีคู่ค้าเข้าร่วมการแข่งขัน  ท าให้โรงพยาบาลสามารถจัดซื้อ - 
จัดจ้างได้ในราคาที่ต่ ากว่าแผน ได้ของที่มีคุณภาพตามสเปคกลาง  
 2.ในด้านการจัดซื้อวัสดุ น้ ายาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติมีการรวมกลุ่มในการจัดซื้อ - 
จัดจ้างในระดับของจังหวัดเชียงใหม่ท าให้ได้ราคาต้นทุนที่ถูก มีคุณภาพ เช่ือถือได้ 

3.ในด้านการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ตามการสืบราคากลาง 
4.ในการจัดซื้อยาการท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และมีการสืบราคากลาง ท าให้ได้ยาที่มีต้นทุนถูก  และมีประสิทธิภาพ 
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2.4 แนวทางการแกไ้ขในการปรบัปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. จัดประชุม จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงาน

เร่งด่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาได้ทัน และด าเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบที่ก าหนด 

2.  ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรม ประชุม ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่  

3. เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อด าเนินการจัดหาตามขั้นตอน 
4. จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
5. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบฯหนังสือสั่งการที่ก าหนด 
6. ศึกษาท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการทุกข้ันตอนเมื่อ

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
  7. เปรียบเทียบวัสดุใช้ไปของปีงบประมาณก่อนกับความต้องการใช้วัสดุในปีถัดไป เพื่อจะ
ได้น ามาวิเคราะห์การใช้วัสดุและจัดหาวัสดุให้เพียงพอกับงบประมาณที่มี 
           8. จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาสว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ และน ามาปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















