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การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลปางศิลา
ทอง ที่จัดท าขึ้นนี้  เพ่ือน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง และ คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลปางศิลาทอง รวมถึงหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการด้านการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณต่อไป 
รวมถึงการจัดท าแผนขอรับการสนับสนุนเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จาก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และขอรับการสนับสนุนงบค่าเสื่อม ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือจะได้น ามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มารับบริการของโรงพยาบาลปางศิลาทองต่อไป 
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ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างและการจัดหาพัสดุ จากหน่วยจัดซื้อทุกหน่วย ภายในของโรงพยาบาลปางศิลาทองที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 
4 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ กลุ่มงานทันตกรรม และกลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึง
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าเกิด
ประโยชน์ต่อภาครัฐ 

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจ้างเล่มนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563   
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                
แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2563 (โครงการ) 

ร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 19 1.45 

2. วิธีคัดเลือก 0 0 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 1,295 98.55 

รวม 1,314 100 

 
ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563    
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประเภทการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง          
แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2563 (บาท) 

ร้อยละ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 545,314.95 2.32 

2. วิธีคัดเลือก 0 0 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 23,510,782.74 97.68 

รวม 23,510,782.74 100 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โรงพยาบาลปางศิลาทอง  จังหวัดก าแพงเพชร 
        

 



๒ 

 

ตารางท่ี 3 แสดงแผนการจัดซื้อยา ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 

วิธีการจัดซื้อ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงินตาม
แผน (บาท) 

จ านวนเงินที่ใช้ใน
การจัดซื้อ (บาท) 

สูงกว่าแผน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 19 
7,363,347.08 

545,314.95 
145,849.22 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง 326 6,963,881.35 

รวม 345 7,363,347.08 7,509,196.30 145,849.22  

 

 

 จากกราฟที่ 1 จะเห็นว่าในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้วางแผนการใช้เงินบ ารุง
เพ่ือจัดซื้อยา เพ่ือใช้ในราชการ โรงพยาบาลปางศิลาทอง และสนับสนุนเครือข่ายบริการไว้เป็นเงินจ านวน 
7,363,347.08 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) แต่มีการจัดซื้อเป็น
เงินจ านวน 7,509,196.30 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสตางค์) เป็นการจัดซื้อ
ที่สูงกว่าแผนที่วางไว้ เป็นเงินจ านวน 145,849.22 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบสอง
สตางค)์  คิดเป็น 1.98% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ทางโรงพยาบาลได้มีการเปลี่ยนแพทย์ อัตราการใช้
ยาจึงเปลี่ยนตามแนวทางการรักษา และมีรายการยาใหม่ที่เพ่ิมขึ้น ประมาณ 8 รายการ  อีกทั้งจ านวนผู้ป่วยที่ 
Refer กลับมารับยามากข้ึน 

 

 

ซ้ือได้ 7,509,196.30 
บาท 

101.98 

เกินแผน 145,849.22

บาท 
1.98% 

กราฟที่ 1 แสดงผลการจัดซื้อยา ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปี 
2563 ตามแผน Planfin จ านวนเงิน 7,363,347.08 บาท 



๓ 

 

ตารางท่ี 4 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์  

วิธีการจัดซื้อ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงินตาม
แผน (บาท) 

จ านวนเงินที่ใช้ใน
การจัดซื้อ (บาท) 

ต่ ากว่าแผน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 253 2,575,146.95 2,175,695.24 399,451.71  

 

 จากกราฟที่ 2 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้วางแผนการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ เพ่ือใช้ในราชการ โรงพยาบาลปางศิลาทอง และสนับสนุนหน่วยบริการ
เครือข่ายไว้เป็นเงินจ านวน 2,575,146.95 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบ
ห้าสตางค์) แต่มีการจัดซื้อเป็นเงินจ านวน 2,175,695.24 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบ
ห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) เป็นการจัดซื้อต่ ากว่าแผน เป็นเงินจ านวน 399,451.71 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่
ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็น 15.51% เกิดจากมีเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ คงเหลือ
มาจากปีงบประมาณ 2562 มาใช้ จึงท าให้มีเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์คงเหลือมาใช้ในปีงบประมาณ 
2563 และด้วยสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีกลุ่มงานบางกลุ่มงานต้องงดให้บริการ
ผู้ป่วย เช่น กลุ่มงานทันตกรรม จึงท าให้ปริมาณการใช้เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ลดน้อยลง 

 

ซ้ือได้ 2,175,695.24
บาท 

84.49% 

เหลือ(ประหยัด) 
399,451.71บาท 

15.51% 

กราฟที่ 2 แสดงผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์                           
ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามแผน 

Planfin จ านวนเงิน 2,575,146.95บาท 



๔ 

 

ซ้ือได้ 5,919,651 บาท 
97.99% 

เหลือ(ประหยัด) 121,670
บาท 

2.01% 

กราฟที่ 3 แสดงผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามแผน Planfin 

จ านวนเงิน 6,041,321 บาท 

ตารางท่ี 5 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

วิธีการจัดซื้อ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงินตาม
แผน (บาท) 

จ านวนเงินที่ใช้
ในการจัดซื้อ 

(บาท) 

ต่ ากว่าแผน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 84 6,041,321 5,919,651 121,670 
 

จากกราฟที่ 3 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้วางแผนการใช้เงิน
บ ารุง เพ่ือจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เพ่ือใช้ในราชการ เป็นเงินจ านวน 
6,041,321 บาท (หกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) แต่มีการจัดซื้อไปเป็นเงินจ านวน 5,919,651
บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาท) ซึ่งเป็นการจัดซื้อต่ ากว่าแผนที่วางไว้ จ านวน 
121,670 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท) คิดเป็น 2.01% ซึ่งเกิดจากกลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ ได้ปรับวิธีส่งตรวจวิเคราะห์ โดยการนัดผู้ป่วยที่จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์ให้มาใช้บริการในวัน
เดียวกัน ตามกลุ่มผู้ป่วย แต่ละคลินิก จึงท าให้ปริมาณการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ ในการตรวจผู้ป่วยลดลง เช่น 
น้ ายา 1 ขวด เมื่อเปิดแล้วต้องใช้ให้หมด หากไม่หมดต้องทิ้ง เมื่อมีการปรับวิธีการท างานให้การใช้น้ ายาลดลง 
แต่ได้จ านวน เพ่ิมข้ึน ตามสัดส่วนของน้ ายา 



๕ 

 

ตารางท่ี 6  แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่มิใช่วัสดุทางการแพทย์ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
โรงพยาบาลปางศิลาทอง ในปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน
โครง 
การ 

มูลค่าจัดท า
แผน 

ปี 2563 

มูลค่าการ
จัดซื้อ 

 ปี 2563 

ประหยัด ไม่ประหยัด 

1 วัสดุส านักงาน 60 686,590.55 462,284.35 224,306.20 
 

 

2 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

7 109,720 103,561.94 6,158.06 
 

 

3 วัสดุ เชื้อ เพลิ งและ
หล่อลื่น 

38 437,000 456,428.87  19,428.87 
 

4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 100,000 47,836.30 52,163.70  

5 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

- 0 0 0 0 
 

6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 33 394,330 350,025 44,305.00  

7 วัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

54 610,000 605,442.60 4,557.40 
 

 

8 วัสดุบริโภค 120 216,099 239,659  23,560.00 
9 วัสดุเครื่องแต่งกาย 6 270,630 93,900 176,730.00  

10 วัสดุก่อสร้าง 11 141,360 90,286.55 51,073.45  

11 วัสดุอื่น 5 19,820 9,512.90 10,307.10  

รวม 340 2,985,549.55 2,458,937.51 569,600.91 42,988.87 

ในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีเดียว 
เนื่องจากมูลค่าการจัดซื้อ  แต่ละโครงการไม่เกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และอยู่ในอ านาจของ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง ตามค าสั่งมอบอ านาจจังหวัดก าแพงเพชรที่ 2637/2562 ลงวันที่        
25 ธันวาคม 2562 



๖ 

 

 

 จากกราฟที่ 4  แสดงผลการจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ ทั้ง 11 รายการ  จะเห็นได้ว่าในปี 2563 โรงพยาบาล

ปางศิลาทอง ได้จัดซื้อต่ ากว่าแผน เป็นจ านวน 526,612.04 (ห้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสิบสองบาทสี่

สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 19.08% สืบเนื่องจาก สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีกลุ่ม

งานบางกลุ่มงานต้องงดให้บริการผู้ป่วย เช่น กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานแพทย์แผนแผนไทยฯ และปริมาณ

คนไข้ในตึกผู้ป่วยในมีจ านวนน้อยลง จึงท าให้ปริมาณการการจัดซื้อน้อยลงตามไปด้วย  

ตารางท่ี 7 แผนการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและสิ่งของด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
โรงพยาบาลปางศิลาทอง   ปีงบประมาณ 2563 
วิธีการจัดจ้าง จ านวนโครงการ จ านวนเงินตาม

แผน (บาท) 
จ านวนเงินที่ใช้
ในการจัดจ้าง 

(บาท) 

สูงกว่าแผน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

280 1,717,868.29 2,486,036.07 
 

768,167.78 
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กราฟที่ 4 แสดงผลการจัดซื้อวัสดุอื่น 11 รายการ 
 ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 ตามแผน Planfin  
จ านวน 2,985,549.55 บาท 

 

แผน 

จดัซือ้ 



๗ 

 

ในการจัดจ้างโรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้ด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีเดียว เนื่องจาก
มูลค่าการจัดจ้าง แต่ละโครงการไม่เกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และอยู่ในอ านาจของผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลปางศิลาทอง ตามค าสั่งมอบอ านาจจังหวัดก าแพงเพชรที่ 2637/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 

 

 

 จากกราฟที่ 5  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้วางแผนการใช้เงิน
บ ารุง ส าหรับเป็นค่าจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และรวมถึงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ไว้เป็นเงิน
จ านวนทั้งสิ้น 1,717,868.29 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) 
แต่มีการใช้ไปทั้งสิ้น จ านวน 2,486,036.07 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสามสิบหกบาทเจ็ดสตางค์) 
เป็นการใช้ที่สูงกว่าแผนที่วางไว้ เป็นเงินจ านวน 768,167.78 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบ
เจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) คิดเป็น 44.72%  สืบเนื่องสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เป็นอุบัติการณ์โรคใหม่ท่ีเกิดข้ึน ท าให้ต้องมีการจ้างท าโซนคลินิก ARI ในการคัดกรองผู้ป่วย และต้องมีอุปกรณ์
ที่ต้องจัดจ้างท าขึ้น ในจุดบริการต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ อีกทั้งครุภัณฑ์มี
อายุการใช้งานมานานหลายปี จะต้องมีการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม  

 
 
 

จัดจ้างได้  2,486,036.07 
บาท  

144.72% 
เกินแผน768,167.78 

บาท  
44.72% 

กราฟที่ 5 แสดงผลการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและสิ่งของ  
ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ตามแผน Planfin 
 จ านวน 1,717,868.29 บาท 



๘ 

 

ตารางท่ี 8 แผนการจัดจ้างด้านบุคลากร (จ้างเหมาลูกจ้าง) ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
โรงพยาบาลปางศิลาทอง   ปีงบประมาณ 2563 

วิธีการจัดจ้าง จ านวนโครงการ จ านวนเงินตาม
แผน (บาท) 

จ านวนเงินที่ใช้
ในการจัดจ้าง 

(บาท) 

สูงกว่าแผน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

12 2,619,591.67 
 

2,961,266.62 
 

 
341,674.95 

 
 

ในการจัดจ้างโรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้ด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีเดียว เนื่องจาก
มูลค่าการจัดจ้าง แต่ละโครงการไม่เกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และอยู่ในอ านาจของผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลปางศิลาทอง ตามค าสั่งมอบอ านาจจังหวัดก าแพงเพชรที่ 2637/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 

 

 จากกราฟที่ 6  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้วางแผนการใช้เงิน

บ ารุง ส าหรับเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากร (ลูกจ้าง) ไว้เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 2,619,591.67 บาท (สองล้านหกแสน

หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) แต่มีการใช้ไปเป็นเงิน จ านวน 2,961,266.62 บาท 

(สองล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) เป็นการใช้ที่สูงกว่าแผนที่วางไว้ 

เป็นเงินจ านวน 341,674.95 

จัดจ้างได้  

2,961,266.62 
บาท 

113.04% 

สูงกว่าแผน 

341,674.95 
บาท 

13.04% 

กราฟที่ 6 แสดงผลการจัดจ้างด้านบุคลากร (จ้างเหมาลูกจ้าง) 
 ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 ตามแผน Planfin  
จ านวน 2,619,591.67บาท 



๙ 

 

บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็น 13.04% ซึ่งเกิดจากอัตราก าลัง

เจ้าหน้าที่บางสายงานที่เป็น ข้าราชการ มีการลาศึกษาต่อ ท าให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ท าให้

ต้องจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง) ต าแหน่งเดียวกัน เช่น พยาบาลวิชาชีพ มาปฏิบัติหน้าที่ทดแทน โดยใช้เงินนอก

งบประมาณ (เงินบ ารุง)ในการจ้าง และปัจจุบัน โรงพยาบาลปางศิลาทอง มีการเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะโรค

ขึ้น  จึงท าให้ต้องมีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมข้ึนตามภาระงานที่ให้บริการ 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

1. ด้านสภาพแวดล้อม
ทั่วไปในการจัดการพัสดุ 

เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านพัสดุมีความถูกต้อง 
โปร่งใส ตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ.2560และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ตลอดถึง
ระเบียบ กฎหมาย 
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ด้านนโยบาย ไม่มีการก าหนดนโยบาย
เพ่ือถือปฏิบัติที่ชัดเจน
สถานที่ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุค่อนข้างคับแคบ 

 เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการใช้
พัสดุได้รับพัสดุอย่าง
รวดเร็ว มีคุณลักษณะ
ถูกต้องตามความ
ต้องการ 

ด้านระเบียบ กฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
ขั้นตอนในการปฏิบัติ
ค่อนข้างบ่อย มี
หนังสือเวียนแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างค่อนข้างมาก 

  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ค่อนข้างบ่อย จากการ
ลาออกของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ ซึ่งงานด้าน



๑๐ 

 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

พัสดุไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็น
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรือพนักงาน
กระทรวง ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติเป็นลูกจ้าง
ประเภทจ้างเหมาบริการ
ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ในเรื่อง
ของพัสดุประเภทต่างๆ
โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องมือ
แพทย์ 

2. ด้านการจัดหาพัสดุ  การก าหนดความต้องการ
หน่วยงานที่ต้องการใช้
พัสดุ ยังขาดปราบการณ์
ในการจัดท าTOR ของ
พัสดุ ซึ่งผู้จัดหาเองก็ขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน 

หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มี
แนวทางก าหนดความ
ต้องการใช้พัสดุและไม่
ระบุความต้องการที่
ชัดเจนให้กับผู้ที่มีหน้าที่
จัดหา 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีเร่งด่วนกระชั้นชิด 

การจัดซื้อจัดจ้างเกิด
ข้อผิดพลาด ทั้งเกี่ยวกับ
การจัดท าเอกสาร และ
การจัดหา 

4. ด้านการตรวจรับพัสดุ  การตรวจรับไม่เป็นไป
ตามสัญญา บันทึก
ข้อตกลงหรือข้อก าหนด 

ผู้ที่ท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
ยังขาดความรู้ ในพัสดุที่
ตรวจรับบางรายการที่
ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ 
และขาดทักษะในการ
ตรวจรับแต่ละประเภท 

5. ด้านการจ าหน่าย  มีพัสดุที่ช ารุดที่ทางพัสดุมี
การจ าหน่ายไปแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ



๑๑ 

 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ทางบัญชียังไม่มีการลง
จ่ายออกจากบัญชี ท าให้ 

เกี่ยวกับการจ าหน่าย
พัสดุ และขาดการ 

  พัสดุที่งานพัสดุควบคุม
จัดท า  ไว้กับรายงานค่า
เสื่อมราคาทางบัญชีไม่
ถูกต้องตรงกัน 

ประสานงานส่วนที่เกี่ยว-
ข้องกับงานบัญชี 

  มีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ 
หรือไม่สามารถใช้งานได้ 
หน่วยงานที่ใช้พัสดุนั้นไม่
แจ้งส่งคืนพัสดุนั้นทันที
ให้กับงานพัสดุ แต่จะรอ
จนถึงเวลาการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี  

ท าให้พัสดุทีม่ีใช้ใน
ราชการกับทะเบียนที่มี
อยู่ไม่ถูกต้องตรงกัน ท า
ให้เกิดผลเสียต่อทาง
ราชการ 

6. ด้านการจัดหาประเภท
สิ่งปลูกสร้าง 

 หน่วยงานไม่มีผู้ที่มี
ความรู้ทางช่างเฉพาะ
ประจ า เกี่ยวกับการ
จัดท าราคากลาง การ
ควบคุมงานก่อร้าง 

ท าให้การจัดหาเป็นไป
อย่างล่าช้าไม่ทันตาม
ความต้องการ เนื่องจาก
ต้องขอความอนุเคราะห์
หรือขอสนับสนุนผู้ที่มี
ความรู้ทางช่างจาก
หน่วยงานอื่น 

 

2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด       
 การด าเนินการจัดหาพัสดุ ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนินงาน ซึ่งต้องเร่งจัดหาเพ่ือให้
ทันตามความต้องการของผู้ใช้พัสดุ  อาจเกิดข้อผิดพลาดทั้งทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติ 
และพัสดุที่ได้มาอาจจะไม่ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ด้วยเป็นเพียงลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ และมีอายุการท างานยังไม่มาก 

2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ในรอบปีงบประมาณ  2563 โรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดย
เปรียบเทียบกับงบประมาณตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้วางไว้กับงบประมาณที่ได้จ่ายไปจริง  พบว่าในปีนี้ 



๑๒ 

 

โรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อซื้อวัสดุอ่ืนที่ไม่ใช่วัสดุทางการแพทย์ลดลง แม้ว่าวัสดุ
บางประเภทจะสูงกว่างบประมาณที่วางไว้ แต่ในภาพรวม ท าให้ประหยัดงบประมาณด้านนี้ลงได้ เป็นเงิน
จ านวน 526,612.04 (ห้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสิบสองบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 19.08% เกิดจากมี
การควบคุมการใช้วัสดุต่างๆให้เป็นไปด้วยความประหยัด และในส่วนของการจัดซื้อยา แม้ไม่สามารถจัดซื้อให้
เป็นไปตามแผน ซึ่งในการจัดซื้อในปีนี้ก็สูงเป็นเงินจ านวน 145,849.22 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสี่
สิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์)  คิดเป็น 1.98% แต่หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งสูงถึง 264,306.11 บาท 
(สองแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยหกบาทสิบเอ็ดสตางค์)  คิดเป็น 3.99% ก็ถือได้ว่าสามารถบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณลงได้ระดับหนึ่ง  ส าหรับเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จัดหาได้ต่ ากว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ถึง 399,451.71 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) คิด
เป็น 15.51% เกิดจากการบริหารจัดการและ ควบคุมการจัดซื้อของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ซึ่งส่งผลให้มีวัสดุคง
คลังยกมาใช้ในปีงบประมาณนี้ได้ส่วนหนึ่ง จึงท าให้การจัดซื้อลดลง ส าหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ในปีนี้ลดลงเป็นเงินจ านวน 121,670 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท) คิดเป็น 
2.01% มาจากผลการพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ที่มีการพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง 

2.4 แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2564 
 หน่วยงานระดับสูงควรให้ความส าคัญการขาดอัตราก าลังของหน่วยงานระดับล่าง สมควรมีการจัดสรร
อัตราต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานราชการ ให้กับหน่วยงานที่ขาดแคลนอัตราก าลังหรือที่มีการจ้างลูกจ้าง
ประเภทจ้างเหมาบริการ เพ่ือที่จะได้มีบุคลากรอยู่ปฏิบัติงาน ได้นาน เพราะมีค่าตอบแทนสูงกว่า ส าหรับ
หน่วยงานเองควรมีการจัดระบบแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่รักองค์กร ควรจัดให้มีสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม  และ
ควรพิจารณาถึงอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับภาวการณ์ครองชีพ ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ควร
หมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา และหน่วยงานควรส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม 

 


