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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561  9 
(ตามหลักการควบคุมภายใน) 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 15 
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 15 
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันจะน าไปสู่การปรับปรุง 15 
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
บทสรุป  16 
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สารบัญตาราง 

เรื่อง หน้า 

ตารางที่ 1 แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ประจ าปี พ.ศ.2561 1  
ตารางที่ 2 แสดงการด าเนินการจัดซื้อจัดหา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 3 
ตารางที่ 3 แสดงวิธีการ จ านวนและวงเงินส าหรับการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจ านวนเงินตามแผนกับการจัดซื้อจัดจ้างจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 
ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดหา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  7 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
โรงพยาบาลสันป่าตอง 

--------------------- 
 โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยส่วนงาน
พัสดุ โรงพยาบาลสันป่าตอง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment; ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ
วิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจดัจ้างและร้องละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผน
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 
 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างและวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ เป็น
จ านวนเงิน 167,525,482.21 (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบเอ็ด
สตางค์)  โดยแยกประเภทดังต่อไปนี้ 
 ตารางท่ี 1 แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ประจ าปี พ.ศ.2561 

ล าดับ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน 

  งบด าเนินการ   

1 เวชภัณฑ์ (ยา)  51,311,000.00 

2  วัสดุการแพทย์ (ตา)               1,747,000.00  

3  วัสดุการแพทย์ (เครื่องมือ)               3,553,000.00  

4  วัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน)               1,392,000.00  

5  เครื่องช่วยฟัง               1,580,000.00  

6  เวชภัณฑ์มิใช่ยา               8,515,000.00  

7  เวชภัณฑ์มิใช่ยา(เภสัชกรรม)               2,254,000.00  

8  เวชภัณฑ์มิใช่ยา(เอกซเรย์)                   36,000.00  



5 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน 

9  วัสดุทันตกรรม                 523,000.00  

10  เวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์)             24,760,000.00  

11 วัสดุส านักงาน              2,397,000.00  

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                  29,000.00  

13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              1,423,000.00  

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                385,000.00  

15 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                  34,000.00  

16 วัสดุคอมพิวเตอร์                410,000.00  

17 วัสดุงานบ้านงานครัว              1,541,000.00  

18 วัสดุบริโภค              3,091,000.00  

19 วัสดุเครื่องแต่งกาย                500,000.00  

20 วัสดุก่อสร้าง                180,000.00  

21 วัสดุอื่นๆ                620,000.00  

30  โครงการตามยุทธศาสตร์               3,000,000.00  

32  ปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอด LED                956,000.00  

22  ท าฟันปลอม                 574,000.00  

23  ตรวจแล็ปและบ ารุงถุงเลือด               4,691,000.00  

25  ซ่อมแซมครุภัณฑ์               1,556,000.00  

26  บริการฟอกไต             20,000,000.00  

27  ถ่ายภาพเอกซเรย์ด้วยระบบดิจิตอล               1,416,000.00  

28  เอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์/MRI               4,854,000.00  

29  จ้างเหมาบริการ               3,858,000.00  

31  จ้างที่ปรึกษา                263,994.39  

24  ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง               2,624,000.00  

             147,449,994.39  
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ล าดับ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน 

  งบลงทุน   

1 ครุภัณฑ์ทุกประเภท (เงินบ ารุง)             5,027,000.00  

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศ) งบสนับสนุนจาก
กระทรวงพลังงาน 

            4,323,887.82  

3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งบค่าเสื่อม)             2,191,000.00  

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน (งบค่าเสื่อม)               411,600.00  

5 ครุภัณฑ์การแพทย์ (งบค่าเสื่อม)             3,161,800.00  

6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (งบค่าเสื่อม)               338,400.00  

7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบค่าเสื่อม)                 82,800.00  

8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบค่าเสื่อม)             1,904,000.00  

9 ครุภัณฑ์การเกษตร (งบค่าเสื่อม)                 11,000.00  

              17,451,487.82  

  รวมทั้งสิ้น          164,901,482.21  

 
 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดหา 
 วิธีการจัดหา 
 โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุ เป็นจ านวนเงิน 156,634,292.47 บาท 
(หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ 
 ตารางท่ี 2 แสดงการด าเนินการจัดซื้อจัดหา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ล าดับ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน 
 จ านวนเงินที่ก่อ

หนี้ภายในปี 2561  
คิดเป็น
ร้อยละ 

  งบด าเนินการ       

1 เวชภัณฑ์ (ยา)  51,311,000.00    48,817,221.07       95.14  

2  วัสดุการแพทย์ (ตา)        1,747,000.00       1,548,860.00       88.66  

3  วัสดุการแพทย์ (เครื่องมือ)        3,553,000.00       2,084,090.00       58.66  

4  วัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน)        1,392,000.00       1,495,460.93     107.43  

5  เครื่องช่วยฟัง        1,580,000.00       2,574,500.00     162.94  

6  เวชภัณฑ์มิใช่ยา        8,515,000.00       8,738,189.76     102.62  



7 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน 
 จ านวนเงินที่ก่อ

หนี้ภายในปี 2561  
คิดเป็น
ร้อยละ 

7  เวชภัณฑ์มิใช่ยา(เภสัชกรรม)        2,254,000.00       2,131,485.00       94.56  

8  เวชภัณฑ์มิใช่ยา(เอกซเรย์)            36,000.00           50,000.00     138.89  

9  วัสดุทันตกรรม           523,000.00         581,214.47     111.13  

10  เวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์)   

    24,760,000.00     26,375,353.40     106.52  

11 วัสดุส านักงาน       2,397,000.00       2,179,579.50       90.93  

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           29,000.00           36,930.00     127.34  

13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       1,423,000.00       1,430,316.60     100.51  

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          385,000.00         326,935.31       84.92  

15 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           34,000.00             7,100.00       20.88  

16 วัสดุคอมพิวเตอร์          410,000.00         454,894.80     110.95  

17 วัสดุงานบ้านงานครัว       1,541,000.00       1,380,235.00       89.57  

18 วัสดุบริโภค       3,091,000.00       1,634,638.80       52.88  

19 วัสดุเครื่องแต่งกาย          500,000.00         343,420.00       68.68  

20 วัสดุก่อสร้าง          180,000.00         207,813.58     115.45  

21 วัสดุอื่นๆ          620,000.00         240,563.55       38.80  

30  โครงการตามยุทธศาสตร์        3,000,000.00         789,412.70       26.31  

32  ปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอด LED          956,000.00         569,585.00       59.58  

22  ท าฟันปลอม           574,000.00         307,892.10       53.64  

23  ตรวจแล็ปและบ ารุงถุงเลือด        4,691,000.00       3,608,239.00       76.92  

25  ซ่อมแซมครุภัณฑ์        1,556,000.00       1,582,233.74     101.69  

26  บริการฟอกไต       20,000,000.00     23,484,625.00     117.42  

27  ถ่ายภาพเอกซเรย์ด้วยระบบดิจิตอล        1,416,000.00       1,228,370.00       86.75  

28  เอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์/MRI        4,854,000.00       3,137,657.50       64.64  

29  จ้างเหมาบริการ        3,858,000.00       4,204,717.00     108.99  

31  จ้างที่ปรึกษา          263,994.39         239,168.45       90.60  
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ล าดับ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน 
 จ านวนเงินที่ก่อ

หนี้ภายในปี 2561  
คิดเป็น
ร้อยละ 

24  ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง        2,624,000.00       1,242,663.23       47.36  

      147,449,994.39   143,033,365.49       97.00  

  งบลงทุน       

1 ครุภัณฑ์ทุกประเภท (เงินบ ารุง)      5,027,000.00       1,952,710.00       38.84  

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศ) งบ
สนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน 

     4,323,887.82       3,699,000.00       85.55  

3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งบค่าเสื่อม)      2,191,000.00       2,138,400.00       97.60  

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน (งบค่าเสื่อม)         411,600.00         311,400.00       75.66  

5 ครุภัณฑ์การแพทย์ (งบค่าเสื่อม)      3,161,800.00       3,023,876.98       95.64  

6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (งบค่าเสื่อม)         338,400.00         325,440.00       96.17  

7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบค่าเสื่อม)          82,800.00           71,280.00       86.09  

8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบค่าเสื่อม)      1,904,000.00       1,876,915.00       98.58  

9 ครุภัณฑ์การเกษตร (งบค่าเสื่อม)          11,000.00             9,990.00       90.82  

        17,451,487.82     13,409,011.98       76.84  

  รวมทั้งสิ้น   164,901,482.21   156,442,377.47       94.87  
 

 ตารางท่ี 3 แสดงวิธีการ จ านวนและวงเงินส าหรับการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
 

ล าดับ หมวดรายการ วิธีการจัดหา  จ านวนครั้ง  จ านวนเงิน ร้อยละ 

1 ค่าวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง       2,789.00           88,975,514.47  56.87 

    วิธีคัดเลือก           32.00           15,022,285.00  9.60 

2 ค่าครุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง           79.00             2,905,423.98  1.86 

    วิธีคัดเลือก           41.00           10,503,588.00  6.71 

3 ค่าใช้สอย วิธีเฉพาะเจาะจง         853.00           33,593,107.94  21.47 

    วิธีคัดเลือก            2.00             4,199,794.85  2.68 

4 สิ่งก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง           70.00             1,242,663.23  0.79 

    วิธีคัดเลือก                           -      

รวม       3,866.00          156,442,377.47  100 
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 จากตารางที่ 1 พบว่าวิธีการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสันป่าตอง มี 2 วิธี คือ วิธี

เฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดไว้ 

 

 แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสันป่าตอง จ าแนกรายหมวด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 

 ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบจ านวนเงินตามแผนกับการจัดซื้อจัดจ้างจริง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ล าดับ วิธีการจัดหา 
จ านวนเงินตามแผน 

(บาท) 
จ านวนเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้างจริง (บาท) 

ส่วนต่าง (บาท) 

1 งบเงินบ ารุง    151,257,000.00     144,177,322.04    7,079,677.96  

2 งบเงินค่าเสื่อม       8,100,600.00  7,757,301.98  343,298.02  

3 
งบสนับสนุนจากกระทรวง
พลังงาน 

5,543,882.21 4,507,753.45 1,036,128.76 

  รวม    164,901,482.21   156,442,377.47    8,459,104.74  
 

70% 

2% 

27% 

1% 

แสดงร้อยละของการก่อหนี้ แยกประเภทตามหมวดการจัดซื้อ 
จัดจ้าง   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 ค่าวัสดุ 2 ค่าครุภัณฑ์ 3 ค่าใช้สอย 4 สิ่งก่อสร้าง 
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 จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถ

ประหยัดงบประมาณได้ เป็นจ านวนเงิน 8,459,104.74 บาท (แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่บาทเจ็ด

สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 27.61 

 แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนเงินตามแผนกับการจัดซื้อจัดจ้างจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

 

  ตารางท่ี 5 แสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดหา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ วิธีการจัดหา 
จ านวนเงินตามแผน 

(บาท) 
จ านวนเงินที่จัดซื้อจัด

จ้างจริง (บาท) 
ประหยัดได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 งบเงินบ ารุง 151,257,000.00 144,177,322.04 7,079,677.96 4.68 

2 งบเงินค่าเสื่อม 8,100,600.00 7,757,301.98 343,298.02 4.24 

3 
งบสนับสนุนจากกระทรวง
พลังงาน 

5,543,882.21 4,507,753.45 1,036,128.76 18.69 

  
164,901,482.21 156,442,377.47 8,459,104.74 27.61 
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 แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดหา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.68   4.24  

 18.69  

งบเงินบ ารุง งบเงินค่าเสื่อม งบสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน 

แสดงร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างท่ีประหยัดงบประมาณได้ 

คิดเป็นร้อยละ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามหลักการควบคุมภายใน) 

              
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม
ของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง การควบคุม ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

การประมาณงาน/
การจัดท าแผน 

มีการประชุมโดย
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือ
ส ารวจความต้องการ
พัสดุและจัดท าแผน
ความต้องการพัสดุ 
ประกอบค าขอ
งบประมาณ 

คณะกรรมการ CFO จัดสรร
งบประมาณ โดยพิจารณา
จากยอดการจัดซื้อจัดจ้าง
ของปีก่อน เพ่ือน าเงินมาท า
แผนในปีปัจจุบัน 

1.การจัดหาพัสดุไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ ต้องมีการ
เขียนบันทึกขอจัดซื้อ
นอกแผน 

ซักซ้อมท าความเข้าใจ
ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน/
งาน เกี่ยวกับความส าคัญ
ของแผนความต้องการพัสดุ 

30/9/2560/หัวหน้ากลุ่ม
งาน/งาน/เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  

2.ความต้องการใน
ปัจจุบันเปลี่ยนไปจาก
แผนความต้องการ 

2.ส ารวจความต้องการใช้
พัสดุก่อนเริ่มปีงบประมาณ 

  

  

  
3.น าข้อมูลมาทบทวนแผน
ความต้องการ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรมของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

การก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคากลาง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคากลาง 

คณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะ/ราคากลาง 

รายงานผล 

ก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคากลางล่าช้า  

ก าหนดระยะเวลาในการ
ก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคากลาง  

1.ไม่เกิน 15 วัน นับจาก
ผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคากลาง 

  

2.คณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะ/ราคา
กลา 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรมของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

1.มีการปฏิบัติตามวิธีการ
และข้ันตอนตามระเบียบ
ที่ก าหนด 

การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบที่ก าหนด 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
บางรายการ ระบุ
ประเภทไม่ถูกต้อง ส่งผล
ให้หมวดการจัดซื้อจัด
จ้างผิดพลาด 

ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ
รายการพัสดุที่จะ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ว่า เป็นพัสดุประเภทใด  

ระหว่างปีงบประมาณ  
เจ้าหน้าที่พัสดุทุกคน 

  

2.มีการขออนุมัติต่อผู้มี
อ านาจทุกครั้งในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

จัดท าทะเบียนคุมหมวด
การจัดซื้อจัดจ้างให้
ชัดเจน ครบถ้วน  

  

พิมพ์ตัวอักษร ตัวเลขผิด มีการตรวจสอบ 
ตรวจเช็ความถูกต้อง 
ครบถ้วน ความเรียบร้อย 
ของตัวอักษร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรมของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

การตรวจรับ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการตรวจรับ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ด าเนินการ
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ 

1.คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ มีภาระหน้าที่กับ
งานประจ าที่ท าอยู่ การ
ขอตรวจรับจึงเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 

1.ก าหนดการตรวจรับให้
เป็นไปตามสัญญา         
2.หลังจากแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ให้แจ้งให้
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทราบล่วงหน้า 

ระหว่างปีงบประมาณ  
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ/ผุ้ตรวจรับพัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  

2.พัสดุไม่ได้แจ้งให้
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทราบล่วงหน้า 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรมของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

การจัดเก็บและการ
ลงทะเบียน 

1.มีการลงบัญชีวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความ
ดูแลของหน่วยงาน            
2.มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

การควบคุมพัสดุถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและ

ข้อก าหนด 

การบันทึกขอ้มูลใน
ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่
เป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่
อยู่จริงกับครุภัณฑ์ตาม
ทะเบียน และ
รายละเอียดยังมีบางส่วน
ที่ไม่ถูกต้องตรงกัน 

1.ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
รายการครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่
จริง กับทะเบียนคุมและ
รายละเอียดครุภัณฑ์ให้
ถูกต้อง 
2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อย 
3.คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรมของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

การจ าหน่าย เพ่ือให้การ
ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ
ที่หมดความจ าเป็น 
ปฏิบัติถูกต้องตามะเบียบ
ที่ก าหนด 

1.คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี              
2.คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีพัสดุช ารุด 
เสื่อมสภาพ              
3.มีการลงจ่ายพัสดุออก
จากทะเบียนและรายงาน
ผลการจ าหน่ายพัสดุต่อผู้
มีอ านาจและ สตง. 

1.มีการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามระเบียบที่
ก าหนด                     
2.รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

รายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีแล้ว ไม่ได้
จ าหน่ายออกจากบัญชี  

ให้มีการก าหนด time 
line การจ าหน่ายพัสดุ
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

เดือนมีนาคม 2562/
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

 จากการด าเนินงานด้านพัสดุ ของโรงพยาบาลสันป่าตอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พบ
ปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
 1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ขาดประสบการณ์และองค์ความรู้ในระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 2. จ านวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กับภาระหน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน 
 3. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่ต้องกระท าเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความ
ผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 4. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดหา
พัสดุของหน่วยงาน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงที่ท าให้เกิดข้อผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะได้ตาม
ระเบียบ เช่น มีพัสดุบางรายการที่ผู้ขายส่งผิดพลาดมา ท าให้ต้องเสียเวลาในการส่งคืนและแลกเปลี่ยนของใหม่ 
 5. เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงาน
ผิดพลาดได้ 
 6. การจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีท่ีต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลาง ใช้เวลานาน ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 โรงพยาบาลสันป่าตอง มีนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
และการประหยัดงบประมาณ โดยให้งานจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนประจ าปีที่ก าหนดไว้ 
ถ้าหากมีความจ าเป็น ให้พิจารณาจัดหาจากของเดิมที่มีอยู่ในหน่วยงาน และโรงพยาบาลสันป่าตอง มีหน่วยง่าน
ซ่อมบ ารุง ที่คอยสนับสนุนด้านการซ่อมแซม แก้ไขพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่กลับใช้งานได้ดีดังเดิม เพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ หรือจากซ่อมแซมจากเอกชนที่มีค่าบริการที่สูงกว่า  
 
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1.เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ละเอียด ถี่ถ้วน และหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 2. โรงพยาบาลสันป่าตอง ควรให้การสนับสนุน การพัฒนาเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
โดยการเข้าฝึกอบรม เพ่ิมเติมความรู้ใหม่ อยู่เสมอ 
 3. จัดท าแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของโรงพยาบาล เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
ปละปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ไปในทิศทางเดียวกัน 
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