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ค าน า 
 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาล
แม่ทาจากการมอบอ านาจด้านพัสดุ ให้มีอ านาจการจัดซื้อ จัดจ้างโรงพยาบาลแม่ทา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
งานพัสดุคือ 

1) กลุ่มงานพัสดุด้านเวชภัณฑ์ยา 
2) กลุ่มงานพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา – ครุภัณฑ์การแพทย์ 
3) กลุ่มงานพัสดุทั่วไป (วัสดุส านักงานฯลฯ – ครุภัณฑ์ส านักงาน ฯลฯ) 
เพ่ือให้มีการบริหารพัสดุเป็นประโยชน์ต่อราชการ และเป็นไปตามมาตรฐาน ITA  

ให้มีการบริหารจัดการด้านพัสดุที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  มีข้อมูลผลการด าเนินการ  วิธีการ
จัดซื้อ  และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค/ปัญหาความเสี่ยงจากการด าเนินงาน การหา
แนวทางป้องกันความเสี่ยง และการวางแนวทางปฏิบัติด้านการพัสดุในปีงบประมาณถัดไป ทาง
คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562   จึงได้มีการจัดท าสรุปผล
และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของแต่
ละงาน เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาล อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อก าหนด
ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โรงพยาบาลแม่ทา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  และคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ   
จัดจ้าง ประจ าปี 2562 โรงพยาบาลแม่ทา  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ด าเนินการโดย  กลุ่มงานพัสดุ       
3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์ยา, กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ครุภัณฑ์การแพทย์ และ
กลุ่มงานพัสดุทั่วไป (วัสดุส านักงาน ฯ –ครุภัณฑ์ส านักงานฯ) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรายการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของ
จ านวนงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ ยง และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้จะประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ 
เชิงปริมาณ ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้รายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตารางที่ 1 สรุปผลจ านวนและร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

ที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มเวชภัณฑ์ยา กลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่
ยา 

กลุ่มงานพัสดุทั่วไป 

1 เฉพาะเจาะจง 466 407 556 
2 e-bidding 0 0 2 
 รวม 466 407 558 
 รวมทั้งสิ้น   1,431 โครงการ 

(ร้อยละ ) 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลแม่ทา  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตลอดทั้งในปี 2562 คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 1,429 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 99.86  และวิธ ีe-bidding  จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.14  และด าเนินการตามการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ก) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 



ตารางที่ 2  แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มเวชภัณฑ์ยา 

(มูลค่า/ร้อยละ) 
กลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่

ยา 
(มูลค่า/ร้อยละ) 

กลุ่มงานพัสดุทั่วไป 
(มูลค่า/ร้อยละ) 

1 เฉพาะเจาะจง 6,509,990.51 
(ร้อยละ 36.63) 

5,236,402.51 
(ร้อยละ 29.47) 

4,611,673.61   
(ร้อยละ 25.95 ) 

2 ประกาศเชิญชวน 0 ครั้ง  
(ร้อยละ 0) 

0 ครั้ง  
(ร้อยละ 0) 

1,412,200.00 
(ร้อยละ 7.95) 

 รวม 6,509,990.51 
 (ร้อยละ 36.63) 

5,236,402.51 
(ร้อยละ 29.47) 

6,023,873.61   
(ร้อยละ 33.90) 

 รวมทั้งสิ้น   17,770,266.63  
(ร้อยละ 100) 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลแม่ทา ภาพรวมของการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง พบวิธีการจัดซื้อจัด จ านวนทั้งสิ้น 17,770,266.63  บาท ซึ่งจากตารางลักษณะการจัดซื้อ
จัดจ้างส่วนใหญ่ จะด าเนินการตามการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดตามสัดส่วนร้อยละ พบการ
จัดซื้อในกลุ่มเวชภัณฑ์ยามากที่สุด เป็นจ านวน 6,509,990.51  บาท คิดเป็นร้อยละ 36.63 
รองลงมาเป็นการจัดซื้อในกลุ่มพัสดุทั่วไป  จ านวน 6,023,873.61  บาท คิดเป็นร้อยละ 33.90 
 
ตารางที่ 3 แสดงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละกลุ่มแยกรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

รายการ งวดการจัดซื้อ รวมมลูค่า 

แผนการจดัซื้อ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนการจดัซื้อ 

  (ต.ค - ธ.ค 61) (ม.ค - มี.ค 62) (เม.ย - มิ.ย 62) (ก.ค - ก.ย 62)  
เวชภัณฑ์ยา  1,488,672.20 1,710,748.19 1,515,476.00 1,795,094.00 6,509,990.39   
กลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่ยา      
วัสดุทันตกรรม 52,381.76 53,194.30 57,243.50 78,356.68 241,176.24 
ค่าแลปฟันปลอม 32,450.00 23,720.00 18,065.00 20,540.00 94,775.00 

วัสดุการแพทย ์ 467,543.02 467,194.17 433,697.80 479,210.80 1,847,645.79 
วัสดุเอกซเรย ์ 0 0 0 0 0 

วัสดุวิทยาศาสตร ์ 640,434.00 383,137.00 385,174.80 249,665.40 1,658,411.20 
รวมแผนจัดซ้ือจัดจ้างกลุ่ม
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

1,192,808.78 927,245.47 894,181.10 827,772.88 3,842,008.23 

กลุ่มงานพัสดุทั่วไป      

วัสดุเครื่องบริโภค 0 0 0 0 0 

วัสดุส านักงาน 141,283.00 130,480.00 96,915.50 183,954.50 552,633.00 



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 9,449.80 0 6,285.00 15,734.80 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 97,503.40 60,557.60 102,711.10 80,804.70 341,576.80 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 25,109.80 6,265.20 1,275.00 8,826.00 41,476.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 2,000.00 5,400.00 7,400.00 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 11,575.00 25,708.00 38,230.00 30,600.00 106,113.00 

วัสดุงานบ้านงานครัว 32,944.00 61,451.00 81,334.00 106,348.96 282,077.96 

วัสดุก่อสร้าง 5,735.00 3,300 10,344.00 27,241.00 46,620.00 

วัสดุอื่น ๆ 649,040.00 18,156.67 24,297.00 28,431.00 719,924.67 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 88,700.00 5,760.00 94,460.00 

รวมแผนจัดซ้ือวัสดุ 
 963,190.20   315,368.27   445,806.60   483,651.16   2,208,016.23  

 
แผนการบ ารุงรักษา      
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้าง 0 0 0 0 0 
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ส านักงาน 3,745.00 0 150.00 0 3,895.00 
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 10,539.44 69,179.77 44,226.11 7,902.26 131,847.58 
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 0 827,800.00 0 0 827,800.00 
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ 0 147,670.00 350.00 2,030.00 150,000.00 

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์อื่นๆ 0 495,000.00 1,500.00 13,000.00 509,500.00 
รวมแผนบ ารุงรักษา 14,284.44 1,539,649.77 46,226.11 22,932.26 1,623,092.58 
แผนจ้างเหมา      
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาส่วน
หย่อม 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 240,000.00 
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 0 0 19,800.00 0 19,800.00 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก 0 0 0 0 0 

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 540,000.00 

ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ 23,640.00 15,024.00 32,052.00 29,616.00 100,332.00 

รวมแผนจ้างเหมา 218,640.00 210,024.00 246,852.00 224,616.00 900,132.00 

 
  การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละกลุ่มแยกรายไตรมาส และภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 
2562 พบว่า กลุ่มเวชภัณฑ์ยาจะมีร้อยละของการด าเนินงานในการจัดซื้อมากที่สุด จ านวน 
6,509,990.39  บาท คิดเป็น ร้อยละ 36.63 ของภาพรวมในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด รองลงมา



จะเป็นกลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่ยา คือ วัสดุการแพทย์ จ านวน 1,847,645.79 บาท คิดเป็น ร้อยละ 
48.09  ของมูลค่ารวมทั้ งหมดในกลุ่ ม เวชภัณฑ์มิ ใช่ยา และ วัสดุ วิทยาศาตร์  จ านวน 
1,658,411.20 บาท คิดเป็น ร้อยละ 43.17  ของมูลค่ารวมทั้งหมดในกลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งใน
กลุ่มงานพัสดุทั่วไป พบการด าเนินการจัดซื้อประเภทวัสดุมีมูลค่าการด าเนินการจัดซื้อมากที่สุด 
จ านวน 2,208,016.23  บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.67 
 
 
ตารางที่ 4 แสดงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างในอันดับต้น จากการประมาณการ
จัดซื้อในแผนการจัดซื้อ และการจัดซื้อจริง ประจ าปี 2562 
 

รายการ แผนจัดซื้อ ซื้อจริง ผล +/- %การจัดซื้อ 
เวชภัณฑ์ยา

ทั้งหมด   6,499,999.12   6,358,431.80 
- 141,567.32 97.82 

ED 6,368,701.91 6,306,816.60 - 61,885.31  
NED 131,297.21 51,615.20 - 79,682.01  

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 
(วัสดุการแพทย)์ 1,699,990.04 1,874,680.13 - 174,690.09 110.28 

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 
(วัสดุวิทยาศาสตร)์ 1,600,001.40 1,578,858.40 - 21,143.00 98.68 

หมายเหตุ  รายการทุกรายการจัดซื้อแบบ เฉพาะเจาะจง 

รายการยาที่มียอดจัดซื้อมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก 
ล าดับที่ รายการยา แผนจัดซื้อ จัดซื้อจริง วิธีการจัดซื้อ 

1 Metformin 500 mg 438,025.00 351,843.20 สอบร่วมจังหวัด 
2 Amlodipine 5 mg 283,950.00 302,750.60 GPO/ยานวตกรรม 
3 Simvastatin 20 mg 317,460.00 296,955.55 GPO/ยานวตกรรม 
4 Rabies vaccine PCEC 334,880.00 288,600.00 GPO/ตกลงราคา 
5 Enalapril 5 mg 154,200.00 238,013.90 สอบร่วมจังหวัด 

 
 การจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในมูลค่าที่สูง ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 2562 
พบว่า กลุ่มเวชภัณฑ์ยาจะมีร้อยละของการด าเนินงานในการจัดซื้อมากที่สุด  รองลงมาจะเป็นกลุ่ม
เวชภัณฑ์มิใช่ยา คือ วัสดุวิทยาศาสตร์ และ วัสดุการแพทย์ โดยในรายการยาและวัสดุการแพทย์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์ ที่มีการใช้เป็นในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ในเชิงปริมาณยา 
และจ านวนผู้ป่วยตามสภาพของโรคที่เพ่ิมขึ้นได้ แต่การจัดซื้อส่วนใหญ่พบยาจะจัดซื้อตามรายการ
นวัตกรรม หรือจากผลการจัดซื้อร่วมของจังหวัดเป็นหลัก 
 
 
 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านพัสดุ 
 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านพัสดุ 

1 2 3 4 5 วิธีบริหารความเสี่ยง กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท าแผน -การจัดท าแผนยังไม่

ครอบคลมุ บางรายการมี
การจัดซื้อตามโครงการ 
โดยไม่มีการแจ้งให้
ก าหนดในแผน 

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 ก่อนการจัดท าแผนให้
ทุกกลุ่มงานแจ้งความ
ต้องการ และเสนอให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กลุ่ม เพื่อพิจารณาและ
จัดท าแผนประจ าป ี

แจ้งทุกกลุ่มงานส่ง
รายการพสัดุที่
ต้องการ และ
จ านวนความ
ต้องการทั้งปี เพ่ือ
ก าหนดในแผน
ประจ าป ี

-ทุกกลุ่มงานท่ีมี
การใช้พัสดุ
ตามแตล่ะกลุ่ม
ในโครงการต่าง 
ๆ 
-เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ในแต่ละกลุ่ม
ประเภท 

การจัดซื้อ - รายการพัสดุบรรจุใน
แผนจัดซื้อมีการ
เปลี่ยนแปลง เช่นยาขาด
ตลาด ขาดส่ง ยกเลิกการ
ผลิตชั่วคราว สารเคมีขาด 
- นโยบายการส่งต่อผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลจังหวัด 
ท าให้ประเภทของผู้ป่วยมี
การเปลีย่นแปลงในการ
จัดซื้อพัสดุ เช่น รายการ
ยา การส่งตรวจแลป เป็น
ต้น 
-สถานการณ์เงินกับการ
ช าระหนี้เจ้าหนี้ และเป็น
เงื่อนไขการสั่งสินค้าได้ใน
แต่ละรอบการสั่งซื้อ 
-ภาระงาน+บุคลากรน้อย 
ท าให้มีการบันทึกระบบ 
e-GP ย้อนหลัง 
- การเปลี่ยนแปลงราคา
เวชภัณฑ์ทั้งยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาทีสู่งขึ้น 
-จ านวนผู้ป่วยท่ีเพิ่มขึ้น 
-ความรุนแรงของโรคที่
เพิ่มขึ้น 
-ค่าตรวจวิเคราะหโ์รคมี
มูลค่าสูงขึ้น 

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 - มีการจัดซื้อตาม
รายการจัดซื้อร่วม 
- ยืมยาจากโรงพยาบาล
กรณีฉุกเฉิน ยาขาดส
ต๊อก 
-ขออนุมัติในการช าระ
เงิน และประสานงาน
การเงินในการช าระหนี้ 
ในกรณีที่มีความจ าเป็น 
- การประสานรายการ
พัสดุ และติดตามการส่ง
ต่อและรับกลับ เพ่ือการ
ประเมินสถานการณ์ใน
การขอปรับแผนการ
จัดซื้อในกลาง
ปีงบประมาณ 

- ตรวจสอบพัสดุ
คงคลังให้เป็น
ปัจจุบัน 
- ประสานงานกับ
บริษัทในการ
ด าเนินงานจัดส่ง
หรือระยะเวลาใน
การด าเนินการ
จัดส่งตามการ
จัดซื้อ 
-ตรวจสอบการ
ช าระหนี้กับ
เงื่อนไขบริษัทใน
รายการพสัดุที่
ส าคัญ หรือมี
ความจ าเป็นใน
การใช้ให้บริการ 
- มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการ
ติดตามและจัดหา
จัดซื้อพัสดุ
ให้บริการผู้ป่วย
ตามนโยบาย 
- สรุปและติดตาม
สถานการณ์ในทุก
กลุ่ม เพื่อการ
ขอรับการอนุมัติ
ปรับแผนการ
จัดซื้อในกลาง
ปีงบประมาณ 
(ช่วงประมาณ

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
และหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ



ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านพัสดุ 

1 2 3 4 5 วิธีบริหารความเสี่ยง กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
มีนาคม) 
 

การเบิก จ่ายพสัด ุ -มีการน ายาราคาสูงมาใช้ 
ด้วยเหตผุลจ ากัดเรื่องยา
นวัตกรรม 
-การปรับเปลี่ยนการ
รักษาพยาบาล ท าให้มี
การส่งเบิกรายการยา
มูลค่าสูงมาใช้ให้บริการ 
-ไม่ได้มีการปรับปรุง
เกณฑ์ความเหมาะสมใน
การเบิกจ่ายที่ชัดเจนใน
ขั้นต่ าของการส ารอง 

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 - มีการจัดซื้อร่วม
มากกว่าร้อยละ 50 
- จัดท าข้อมูลน าเสนอใน
ทีประชุม PTC และ
เสนอข้อมูลแก่ PCT 
- การติดตามการรับจ่าย
ในรายการที่มมีูลค่ายา
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

- สรุปข้อมูลการ
รับจ่ายยาทีม่ี
มูลค่าสูง 
- ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการให้มีการ
ด าเนินการจัดซื้อฯ 
และตดัในระบบ
บัญชีในหมวด
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแต่ละ
ประเภทให้ชัดเจน 
และเหมาะสม 
- จัดท า WI เกณฑ์
การจ่ายพัสดุ และ
การส ารองขั้นต่ าที่
เหมาะสม 

-หัวหน้าหน่วยที่
ได้รับการแต่งตั้ง 
-หัวหน้างานท่ี
รับผิดชอบการ
เบิกจ่ายพัสด ุ

การประเมินความเสีย่ง ตามแผนภูมิความเสี่ยง  (Risk Profile) และเกณฑค์วามสามารถในการยอมรบัความเสีย่ง 
1= โอกาส 2= ผลกระทบ 3=คะแนนความเสีย่ง 4=ระดับความเสีย่ง 5=ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับ 
 

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ ข้อจ ากัด 
1. การจัดท าแผนประมาณการจากยอดจากใช้ก่อนจบปีงบประมาณ ท าให้แผนการจัดซื้อใน

บางส่วนไม่ตรงตามสภานการณ์ หรือนโยบายที่ปรับใหม่ในช่วงต้นปีงบประมาณ เช่น การส่งต่อผู้ป่วย 
การใช้ยามูลค่าสูงต่อเนื่องจากนโยบาย หรือเกิดจากภาวะความรุนแรงของโรค และจ านวนผู้ป่วยเรื้อรัง
ที่มากข้ึนไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ภายใต้งบประมาณปลายปิด การด าเนินการใช้งบประมาณอาจจะ
เกินจากแผนที่ท าไว้ 

2. ราคาพัสดุ ในหลายกลุ่ม มีการปรับราคาที่เพ่ิมสูง โดยเฉพาะรายการยา วัสดุวิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากปัญหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ท่ีขาดแคลน ซึ่งบางรายการสูง ท าให้การด าเนินการใช้งบประมาณเกิน
จากแผนที่ท าไว้มาก  

3. สถานการณ์ด้านการเงิน ท าให้มีปัญหาการจัดส่งหรือการสั่งซื้อจากบริษัท เช่นช่วงยาขาด มี
การจัดซื้อได้ล่าช้า ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ยาในระบบไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วย ในบางครั้งท าให้ต้อง
ใช้การสั่งซื้อในบริษัทซื้อร่วม ล าดับที่สองและสามตามล าดับ 

4. การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นงานที่ต้องกระท าอย่างเร่งด่วน  ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยง เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ และบางครั้งการจัดซื้อในกลุ่ม และ
รายการไม่สอดคล้องกัน 

5. คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ  
6. ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ และติดตามผลการด าเนินงานจัดซื้อ

จ้างที่ชัดเจนได้ตามรายละเอียดในการด าเนินงาน 



6. วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง 
6.1 การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามแผนประจ าปีเนื่องจากผู้ใช้มีความต้องการใช้วัสดุ

นอกแผนที่ก าหนดไว้ 
 6.2 พัสดุที่จัดหามีคุณลักษณะไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากในขั้นตอนการขอ

ใช้วัสดุ ผู้ใช้ไม่ได้แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะที่ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ
ระหว่างปี 

 
สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคส าคัญการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางแก้ไขปัญหา 
ประเด็น แนวทางแก้ไข 
การจัดท าแผนประมาณการจากยอดจากใช้ก่อน
จบปีงบประมาณ 

ใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในการการประมาณที่
ผ่านมา และปรับคิดมูลค่าเทียบร้อยละของการ
เพ่ิมและลด เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และจะ
ท าการประมาณได้เหมาะสมที่สุด 

การจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการส ารวจ และส่งแผน
ความต้องการวัสดุนอกคลัง 

มีการเปลี่ยนแปลงตามจ านวนผู้ป่วยมีภาวะโรค
รุนแรงที่เพิ่มข้ึน จ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากข้ึน 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแผนความต้องการวัสดุ
กรณีเหตุฉุกเฉิน  
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามระบบหลักเกณฑ์ค่า
ตรวจวิเคราะห์โรค และเอ็กซเรย์ 

ความผันผวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงในราคาวัสดุ กรณีราคาพัสดุสูงขึ้น ให้มีการสืบถามผู้ค้าอ่ืน 
การจัดหมวดแผนจัดซื้อ กับรายการจัดซื้อในกลุ่ม
ที่ไม่สอดคล้องกัน   

ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบ และร่วมกับผู้
ที่เก่ียวข้องประสานงานข้อมูลให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกัน 

สถานการณว์ิกฤติด้านการเงิน ให้น าผลของสถานการณ์การเงินติดลบสะสมมา
พิจารณาประกอบ 
การแจ้งสถานะและติดตามการจัดซื้ออย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีการสั่งซื้อได้ตามช่วงที่เหมาะสม 

กระบวนการจ่ายของคลังไม่มีก าหนดหลักเกณฑ์
การเบิก-จ่าย และการส ารองที่ชัดเจน 

ก าหนดเบิกจ่ายพัสดุ ที่มีจ านวนการเบิก/ท่ีมี
มูลค่าสูง 5 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปี 2562 เป็น
เกณฑ์ในการเบิกปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในปีงบประมาณ 2563 
1. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

ในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมการจัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือให้งานพัสดุมีเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการ
จัดซื้อจัดจ้างมีข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติ ระยะเวลา ขั้นตอน ตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด
ไว้ 

3. พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณร่วมกัน เพ่ือให้มีผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ มีรายละเอียดที่ชัดเจน ตรงกัน ให้
ความเป็นธรรมกับผู้เสนองาน เสนอราคา 

4. จัดประชุม จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือวางแผนรองรับงาน
เร่งด่วน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและจัดหาได้ทัน 

5. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ประชุมของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ 
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 

 6. วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง 
     6.1 ก าหนดแนวทางขอตั้งงบประมาณจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีฉุกเฉินและนอกแผนไว้กรณีมี
การขออนุมัติจัดซื้อพัสดุที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน และกรณีมีเหตุฉุกเฉินและมีความจ าเป็นในการใช้
วัสดุ เพ่ือให้มีงบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อ/จัดหาได้ 
    6.2 ในขั้นตอนการจัดท าแผนจัดซื้อ/จัดจ้างประจ าปี งานพัสดุประสานให้หน่วยงานแจ้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุให้ชัดเจนและครบถ้วน 

 
4. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมการจัดสรรเงินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 
เงินจัดสรรตามแผน  58,060,296.27  บาท 
ใช้ไป      58,145,456.16  บาท 
ใช้เงินเกินแผน        -   85,159.89  บาท (ไม่สามารถประหยัดงบประมาณได้) 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกินแผน ร้อยละ -  0.15 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลแม่ทาได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 
1,431  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,431  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 วงเงินที่ได้รับจัดสรร  58,060,296.27  บาท ด าเนินการได้
จริง   58,145,456.16  บาท  

 
 


