
 
 

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อ จัดจาง 
โรงพยาบาลแมทา 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
ประจำปงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

  รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2563 โรงพยาบาล
แมทาจากการมอบอำนาจดานพัสดุ ใหมีอำนาจการจัดซื้อ จัดจางโรงพยาบาลแมทา แบงเปน 3 กลุม
งานพัสดุคือ 

1) กลุมงานพัสดุดานเวชภัณฑยา 
2) กลุมงานพัสดุดานเวชภัณฑมิใชยา – ครุภัณฑการแพทย 

3) กลุมงานพัสดุท่ัวไป (วัสดุสำนักงานฯลฯ – ครุภัณฑสำนักงาน ฯลฯ) 
เพื่อใหมีการบริหารพัสดุเปนประโยชนตอราชการ และเปนไปตามมาตรฐาน ITA  ให

มีการบริหารจัดการดานพัสดุท่ีโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  มีขอมูลผลการดำเนินการ  วิธีการ
จัดซื้อ  และการวิเคราะหเชิงปริมาณ ปญหาอุปสรรค/ปญหาความเส่ียงจากการดำเนินงาน การหา
แนวทางปองกันความเส่ียง และการวางแนวทางปฏิบัติดานการพัสดุในปงบประมาณถัดไป ทาง
คณะกรรมการวิเคราะหผลการจัดซื้อ จัดจาง ประจำปงบประมาณ 2563   จึงไดมีการจัดทำสรุปผล
และการวิเคราะหผลการจัดซื้อ เพื่อประโยชนในการวางแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจางของแต
ละงาน เกิดความคุมคา คุมทุน ประหยัดงบประมาณ เปนมาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาล อยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดการแขงขันอยางเปนธรรม และประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลได ภายใตขอกำหนด
ของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) 
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รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงพยาบาลแมทา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

งานพัสดุ  กลุมงานบริหารงานท่ัวไป  และคณะกรรมการวิเคราะหผลการจัดซื้อ   

จัดจาง ประจำป 256๓ โรงพยาบาลแมทา  ไดจัดทำรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จากขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ท่ีดำเนินการโดย  กลุมงานพัสดุ       

3 กลุมงาน ไดแก กลุมงานพัสดุเวชภัณฑยา, กลุมงานพัสดุเวชภัณฑมิใชยา-ครุภัณฑการแพทย และ

กลุมงานพัสดุท่ัวไป (วัสดุสำนักงาน ฯ –ครุภัณฑสำนักงานฯ) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ท่ีกำหนดใหสวนราชการวิเคราะหรอยละของจำนวนรายการท่ี

ดำเนินการแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง และรอยละของ

จำนวนงบประมาณ ท้ังนี้เพื่อเปนการวิเคราะหความเส่ียง และเปนขอมูลในการวางแผนจัดทำ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณตอไป  

โดยรายงานการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ฉบับนี้จะประกอบดวยผลการวิเคราะห 

เชิงปริมาณ ความเส่ียง ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางเพื่อ

ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้รายงานการวิเคราะห

ผลการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  

1. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

ตารางท่ี 1 สรุปผลจำนวนและรอยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ 256๓ 

ท่ี วิธีการจัดซื้อจัดจาง กลุมเวชภัณฑยา กลุมเวชภัณฑมิใช
ยา 

กลุมงานพัสดุท่ัวไป 

1 เฉพาะเจาะจง 445 512 447 
2 e-bidding 0 0 2 
 รวม 445 512 449 
 รวมท้ังส้ิน   1,406 โครงการ 

(รอยละ 100 ) 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลแมทา  ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง พบวา
วิธีการจัดซื้อจัดจางตลอดท้ังในป 2563 คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,404 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 99.86 และวิธี e-bidding  จำนวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.14 และดำเนินการตามการ
จัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ก) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 



ตารางท่ี 2  แสดงรอยละงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2563 
ท่ี วิธีการจัดซื้อจัดจาง กลุมเวชภัณฑยา 

(มูลคา/รอยละ) 
กลุมเวชภัณฑมิใช

ยา 
(มูลคา/รอยละ) 

กลุมงานพัสดุท่ัวไป 
(มูลคา/รอยละ) 

1 เฉพาะเจาะจง 5,962,401.17 
(รอยละ 45.66) 

3,599,454.54 
(รอยละ 27.56) 

2,417,496.41 
(รอยละ 18.52) 

2 ประกาศเชิญชวน 0 ครั้ง  
(รอยละ 0) 

0 ครั้ง  
(รอยละ 0) 

1,079,080.00  
(รอยละ 8.26) 

 รวม 5,962,401.17  
(รอยละ 45.66) 

3,599,454.54 
(รอยละ 27.56) 

3,496,576.41   
(รอยละ 26.78) 

 รวมท้ังส้ิน   13,058,432.12 
(รอยละ 100) 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลแมทา ภาพรวมของการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจาง พบวิธีการจัดซื้อจัด จำนวนท้ังส้ิน 13,058,432.12 บาท ซึ่งจากตารางลักษณะการจัดซื้อ
จัดจางสวนใหญ จะดำเนินการตามการจัดซื้อดวยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดตามสัดสวนรอยละ พบการ
จัดซื้อในกลุมเวชภัณฑยามากท่ีสุด เปนจำนวน 5 ,962 ,401.17 บาท คิดเปนรอยละ 45.66 
รองลงมาเปนการจัดซื้อในกลุมเวชภัณฑมิใชยา  จำนวน 3,599,454.54 บาท คิดเปนรอยละ
27.56 
 
ตารางท่ี 3 แสดงมูลคาการจัดซื้อจัดจางในแตละกลุมแยกรายไตรมาส ประจำปงบประมาณ 2563 

รายการ งวดการจัดซ้ือ (เงินบำรุง) รวมมูลคา 

แผนการจัดซ้ือ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนการจัดซ้ือ 

  (ต.ค - ธ.ค 62) (ม.ค - มี.ค 63) (เม.ย - มิ.ย 63) (ก.ค - ก.ย 63)   

เวชภัณฑยา 1,472,431.58 1,149,158.74 1,791,212.42 1,549,598.43 5,962,401.17 

กลุมเวชภัณฑมิใชยา           

วัสดุทันตกรรม 91,237.65 102,115.42 52,480.00 52,794.11 298,627.18 

คาแลปฟนปลอม 33,270.00 33,435.00 15,900.00 12,715.00 95,320.00 

วัสดุการแพทย 382,653.72 454,898.28 419,883.86 448,163.50 1,705,599.36 

วัสดุวิทยาศาสตร 412,429.40 481,340.20 247,824.40 358,314.00 1,499,908.00 

แลปสงตอ 102,840.00 89,860.00 78,040.00 105,630.00 376,370.00 

รวมแผนจัดซ้ือจัดจาง 
กลุมเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

1,022,430.77 1,161,648.90 814,128.26 977,616.61 3,599,454.54 

กลุมงานพัสดุท่ัวไป           

วัสดุสำนักงาน     99,617.00    129,372.10    137,389.50      96,280.00      462,658.60  



รายการ งวดการจัดซ้ือ (เงินบำรุง) รวมมูลคา 

แผนการจัดซ้ือ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนการจัดซ้ือ 

  (ต.ค - ธ.ค 62) (ม.ค - มี.ค 63) (เม.ย - มิ.ย 63) (ก.ค - ก.ย 63)   

วัสดุยานพาหนะและขนสง          100.00        3,000.00      12,000.00        3,000.00        18,100.00  

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน     70,860.60      70,073.60      49,091.20      70,825.10      260,850.50  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ       5,833.00      17,045.00        3,933.00      14,240.09        41,051.09  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร      2,013.00       2,576.00        1,740.00        1,156.00          7,485.00  

วัสดุคอมพิวเตอร     15,590.00      25,037.50      25,493.00      38,240.00      104,360.50  

วัสดุงานบานงานครัว     51,159.68    126,045.68      49,576.65      40,018.52      266,800.53  

วัสดุกอสราง      6,665.00      14,218.00        6,513.00        3,895.00        31,291.00  

วัสดุอื่น ๆ     32,000.00       1,976.00      14,600.00        2,953.00        51,529.00  

วัสดุเครื่องแตงกาย                -        91,440.00          860.00                  -          92,300.00  

รวมแผนจัดซ้ือวัสดุ   283,838.28    480,783.88    301,196.35    270,607.71    1,336,426.22  

แผนการบำรุงรักษา                        -    

คาซอมแซมอาคารและส่ิง
ปลูกสราง 

               -        42,300.00                 -                    -          42,300.00  

คาซอมแซมครุภัณฑ
สำนักงาน 

               -                   -        15,586.50        6,450.00        22,036.50  

คาซอมแซมครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง 

         107.00      10,062.98        5,723.92      36,938.00        52,831.90  

คาซอมแซมครุภัณฑ
วิทยาศาสตรและการแพทย 

               -                   -        33,773.65        8,000.00        41,773.65  

คาซอมแซมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

       3,360.00        1,490.00        1,200.00          6,050.00  

คาซอมแซมครุภัณฑอื่นๆ                -                   -                   -                    -                   -    

รวมแผนบำรุงรักษา          107.00     55,722.98      56,574.07      52,588.00      164,992.05  

แผนจางเหมาและคาเชา                        -    

คาจางเหมาบำรุงรักษา
สวนหยอม 

    45,000.00      45,000.00      45,000.00      45,000.00      180,000.00  

คาจางเหมาบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

               -                   -                   -                    -                   -    



รายการ งวดการจัดซ้ือ (เงินบำรุง) รวมมูลคา 

แผนการจัดซ้ือ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนการจัดซ้ือ 

  (ต.ค - ธ.ค 62) (ม.ค - มี.ค 63) (เม.ย - มิ.ย 63) (ก.ค - ก.ย 63)   

คาจางเหมาซอมแซม
บานพัก 

               -                   -                   -                    -                   -    

คาจางเหมาทำความสะอาด   132,270.00    132,270.00    132,270.00    132,270.00      529,080.00  

คาจางเหมาอาหารบริการ
ผูปวย 

  109,630.00      94,620.00      83,180.00      94,600.00      382,030.00  

คาจางเหมากำจัดขยะติด
เช้ือ+ขยะท่ัวไป 

    29,184.00      28,128.00      26,376.00      24,696.00      108,384.00  

คาจางเหมาบริการอื่น     60,346.55      78,700.00        5,700.00      19,630.00      164,376.55  

คาเชา รพ.สาขา     12,000.00      12,000.00      12,000.00      12,000.00        48,000.00  

คาเชาเอ็กซเรยคอมพิวเตอร   102,000.00    102,000.00    102,000.00    102,000.00      408,000.00  

คาเชาอินเตอรเนต     13,056.14      15,141.57      18,754.96      13,397.47        60,350.14  

ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูก
สราง 

    42,000.00      33,300.00                 -                    -          75,300.00  

รวมแผนจางเหมาและคา
เชา 

  503,486.69    507,859.57    425,280.96    443,593.47    1,880,220.69  

แผนจัดซ้ือครุภัณฑ                        -    

ครุภัณฑสำนักงาน      2,000.00      64,554.25        4,049.20      40,769.00      111,372.45  

ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง 

                       -    

ครุภัณฑวิทยาศาสตรและ
การแพทย 

                       -    

ครุภัณฑคอมพิวเตอร                        -    

ครุภัณฑไฟฟา                        -    

ครุภัณฑงานบานงานครัว      1,490.00                1,490.00  

ครุภัณฑต่ำกวาเกณฑ        2,075.00              2,075.00  

ครุภัณฑอื่นๆ                -                   -                   -                    -                   -    

รวมแผนจัดซ้ือครุภัณฑ      3,490.00     66,629.25       4,049.20      40,769.00      114,937.45  

 
 



  การจัดซื้อจัดจางในแตละกลุมแยกรายไตรมาส และภาพรวมท้ังปงบประมาณ 
2563 พบวา กลุมเวชภัณฑยาจะมีรอยละของการดำเนินงานในการจัดซื้อมากท่ีสุด จำนวน 
5,962,401.17 บาท คิดเปน รอยละ 45.66 ของภาพรวมในการจัดซื้อจัดจางท้ังหมด รองลงมาจะ
เปนกลุมเวชภัณฑมิใชยา คือ วัสดุการแพทย จำนวน 1,705,599.36 บาท คิดเปน รอยละ 47.38  
ของมูลคารวมท้ังหมดในกลุมเวชภัณฑมิใชยา และ วัสดุวิทยาศาตร จำนวน 1,499,908.00 บาท 
คิดเปน รอยละ 41.67  ของมูลคารวมท้ังหมดในกลุมเวชภัณฑมิใชยา ซึ่งในกลุมงานพัสดุท่ัวไป พบ
การดำเนินการจางเหมาและคาจาง มีมูลคาการดำเนินการมากท่ีสุด จำนวน 1,880,220.69 บาท 
คิดเปน รอยละ 53.77 
 
ตารางท่ี 4 แสดงมูลคาการจัดซื้อจัดจางในกลุมท่ีมีการจัดซื้อจัดจางในอันดับตน จากการประมาณการ
จัดซื้อในแผนการจัดซื้อ และการจัดซื้อจริง ประจำป 2563 
 

รายการ แผนจัดซ้ือ ซ้ือจริง ผล +/- %การจัดซ้ือ 
เวชภัณฑยา

ท้ังหมด 6,099,999.21 5,962,401.17 
+  137,598.04 97.74 

ED 6,040,925.61 5,908,283.23 -   

NED 59,073.60 54,117.94 -   
เวชภัณฑมิใชยา 

(วัสดุการแพทย) 1,799,999.62 1,705,599.36 
+  94,400.26 94.76 

เวชภัณฑมิใชยา 

(วัสดุวิทยาศาสตร) 1,599,999.82 1,499,908.00 
+  100,091.82 93.74 

หมายเหตุ  รายการทุกรายการจัดซื้อแบบ เฉพาะเจาะจง 

รายการยาท่ีมียอดจัดซื้อมูลคาสูงสุด 5 อันดับแรก 
ลำดับท่ี รายการยา แผนจัดซื้อ จัดซื้อจริง วิธีการจัดซื้อ 

1 Metformin 500 mg 311,562.00 326,022.00 สอบรวมจังหวัด 
2 Amlodipine 5 mg. 252,306.00 305,323.92 GPO/ยานวตกรรม 
3 Simvastatin 20 mg 266,028.75 234,426.15 GPO/ยานวตกรรม 
4 Enalapril  5 mg 237,500.00 226,000.00 สอบรวมจังหวัด 
5 Insulin mixtard 70/30 217,035.00 221,935.00 สอบรวมจังหวัด 

 
 การจัดซื้อจัดจางในกลุมท่ีมีการจัดซื้อจัดจางในมูลคาท่ีสูง ภาพรวมท้ังปงบประมาณ 2563 
พบวา กลุมเวชภัณฑยาจะมีรอยละของการดำเนินงานในการจัดซื้อมากท่ีสุด  รองลงมาจะเปนกลุม
เวชภัณฑมิใชยา คือ วัสดุวิทยาศาสตร และ วัสดุการแพทย โดยในรายการยาและวัสดุการแพทย วัสดุ
วิทยาศาสตร ท่ีมีการใชเปนในกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงการใชในเชิงปริมาณยา 
และจำนวนผูปวยตามสภาพของโรคท่ีเพิ่มข้ึนได แตการจัดซื้อสวนใหญพบยาจะจัดซื้อตามรายการ
นวัตกรรม หรือจากผลการจัดซื้อรวมของจังหวัดเปนหลัก 
 



2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานพัสดุ 
 

ประเภทความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง แนวทางการแกไขปญหาความเสี่ยงดานพัสดุ 

1 2 3 4 5 วิธีบริหารความเสี่ยง กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
การจัดทำแผน -การจัดทำแผนยังไม

ครอบคลุม บางรายการมี
การจัดซื้อตามโครงการ 
โดยไมมีการแจงให
กำหนดในแผน 

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 กอนการจัดทำแผนให
ทุกกลุมงานแจงความ
ตองการ และเสนอให
ผูรับผิดชอบในแตละ
กลุม เพ่ือพิจารณาและ
จัดทำแผนประจำป 

แจงทุกกลุมงานสง
รายการพัสดุท่ี
ตองการ และ
จำนวนความ
ตองการท้ังป เพ่ือ
กำหนดในแผน
ประจำป 

-ทุกกลุมงานท่ีมี
การใชพัสดุ
ตามแตละกลุม
ในโครงการตาง 
ๆ 
-เจาหนาท่ีพัสดุ 
ในแตละกลุม
ประเภท 

การจัดซื้อ - รายการพัสดุบรรจุใน
แผนจัดซื้อมีการ
เปลี่ยนแปลง เชนยาขาด
ตลาด ขาดสง ยกเลิกการ
ผลิตชั่วคราว สารเคมีขาด 
- นโยบายการจัดสงยา
ทางไปรษณีย และการ
นัดผป.ชวงยาวข้ึน เพ่ือ 
ทำใหเกิด social 
distanching ใน
ภาวะการแพรระบาดของ 
Covid-19 ทำใหปริมาณ
การใชยาสูงข้ึน ตอง
สำรองยาสูงข้ึนเพ่ือให
เพียงพอ 
- การระบาดของ Covid-
19 ท่ัวโลกทำใหเกิด
ภาวะขาดแคลนยาและ
เวชภัณฑท่ีใชปองกันการ
แพรระบาดของ Covid-
19 การจัดซื้อในชองทาง
ปกติทำไมได  
- การเปลี่ยนแปลงราคา
เวชภัณฑท้ังยาและ
เวชภัณฑมิใชยาท่ีสูงข้ึน 
-จำนวนผูปวยท่ีเพ่ิมข้ึน 
-ความรุนแรงของโรคท่ี
เพ่ิมข้ึน 
-คาตรวจวิเคราะหโรคมี
มูลคาสูงข้ึน 
-การดำเนินการจัดซื้อของ

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 - มีการจัดซื้อตาม
รายการจัดซื้อรวม 
- ยืมยาจากโรงพยาบาล
กรณีฉุกเฉิน ยาขาด 
สตอก 
- มีการปรับแผนจัดซื้อ 
เพ่ือสำรองยาในปริมาณ
ท่ีสูงข้ึน และสอดคลอง
กับระยะเวลาท่ีตองรอ
พัสดุจัดสงท่ีนานข้ึนจาก
ภาวะขาดตลาด 
- รัฐจัดซื้อใหและนำ
พัสดุ เชน หนากาก
อนามัย, N-95,  
ชุด PPE, แอลกอฮอลล 
มาจัดสรร ใหกับ
หนวยงานภาครัฐ  
- การประสานรายการ
พัสดุ และติดตามการสง
ตอและรับกลับ เพ่ือการ
ประเมินสถานการณใน
การขอปรับแผนการ
จัดซื้อในกลาง
ปงบประมาณ 
-ใชขอมูลการใชงานใน
Hos-Xp ยอนหลัง 3 ป
เพ่ือทำแผน 

- ตรวจสอบพัสดุ
คงคลังใหเปน
ปจจุบัน 
- ประสานงานกับ
บริษัทในการ
ดำเนินงานจัดสง
หรือระยะเวลาใน
การดำเนินการ
จัดสงตามการ
จัดซื้อ 
- มีผูรับผิดชอบ
โดยตรงในการ
ติดตามและจัดหา
จัดซื้อพัสดุ
ใหบริการผูปวย
ตามนโยบาย 
- สรุปและติดตาม
สถานการณในทุก
กลุม เพ่ือการ
ขอรับการอนุมัติ
ปรับแผนการ
จัดซื้อในกลาง
ปงบประมาณ 
(ชวงประมาณ
มีนาคม) 
 

เจาหนาท่ีพัสดุ 
และหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ 



ประเภทความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง แนวทางการแกไขปญหาความเสี่ยงดานพัสดุ 

1 2 3 4 5 วิธีบริหารความเสี่ยง กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
วัสดุวิทยาศาสตรไม
เปนไปตามแผน เน่ืองจาก
มีการจัดซื้อแบบนับเทสท 
(ตามจำนวนการใชงาน 
จากขอมูลใน Hos-Xp)  

การเบิก จายพัสดุ -การแบงจายพัสดุเปน
หนวยยอยจากหนวยใหญ 
เชนยาหนวยบรรจุ 
1,000 เม็ด แบงจาย
หนวย 100 เม็ด ทำให
เสี่ยงตอความผิดพลาด
เรื่องจำนวน 
 -ยา (โรคเรื้อรัง) ขาด
ตลาด หนวยจัดซื้อไม
สามารถสั่งซื้อยาบริษัท
เดิมได ทำใหยา 1 
รายการ มีหลายบริษัท 
และมีวันหมดอายุท่ี
แตกตางกัน 
- พัสดุยาและเวชภัณฑท่ี
ใชปองกันการแพรระบาด
ของ Covid-19 มี
ปริมาณจำกัด 
- การจำกัดปริมาณเบิก-
จายพัสดุ ในภาวะท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ
ทำใหหนวยเบิกมีพัสดุไม
เพียงพอตอการใชงาน 

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 - มีการควบคุม
ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน 
จำนวนพัสดุ/วัน
หมดอายุ 
 - ควบคุมกำกับการใช
ใหมีความสมเหตุสมผล
และคุมคา 
- มีความยืดหยุน 
สามารถปรับจำนวน
สำรองข้ันต่ำให
เหมาะสมกับ
สถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงได 

- คลังมีการ
ตรวจสอบจำนวน
พัสดุตามหนวย
ยอย ทุกสิ้นเดือน
และมีระบบเตือน
วันหมดอายุของ
ยาตามปปฏิทิน  
- กำหนดเกณฑใน
การเบิก-จายพัสดุ
รายการท่ีมีความ
ขาดแคลนสูง 
- จัดทำ WI เกณฑ
การจายพัสดุ และ
การสำรองข้ันต่ำท่ี
เหมาะสม 

-หัวหนาหนวยท่ี
ไดรับการแตงต้ัง 
-หัวหนางานท่ี
รับผิดชอบการ
เบิกจายพัสดุ 

การประเมินความเสี่ยง ตามแผนภูมิความเสี่ยง  (Risk Profile) และเกณฑความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
1= โอกาส 2= ผลกระทบ 3=คะแนนความเสี่ยง 4=ระดับความเสี่ยง 5=ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับ 
 

3. การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ ขอจำกัด 
1. การจัดทำแผนประมาณการจากยอดจากใชกอนจบปงบประมาณ ทำใหแผนการจัดซื้อใน

บางสวนไมตรงตามสภานการณ หรือนโยบายท่ีปรับใหมในชวงตนปงบประมาณ เชน การสงตอผูปวย 
การใชยามูลคาสูงตอเนื่องจากนโยบาย หรือเกิดจากภาวะความรุนแรงของโรค และจำนวนผูปวยเรื้อรัง
ท่ีมากข้ึน การเกิดโรคระบาดท่ีควบคุมไดยาก ทำใหภายใตงบประมาณปลายปด การดำเนินการใช
งบประมาณอาจจะเกินจากแผนท่ีทำไว 

2. ราคาพัสดุ ในหลายกลุม มีการปรับราคาท่ีเพิ่มสูง โดยเฉพาะรายการยา วัสดุวิทยาศาสตร 
เนื่องจากปญหาวัตถุดิบ อุปกรณท่ีขาดแคลน ซึ่งบางรายการสูง ทำใหการดำเนินการใชงบประมาณเกิน
จากแผนท่ีทำไว  



3. สถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 ทำใหมีปญหาการจัดสงหรือการส่ังซื้อจากบริษัท 
ยาขาด มีการจัดซื้อไดลาชา สงผลใหเกิดความเส่ียง ยาในระบบไมเพียงพอใหบริการผูปวย ทำใหตองใช
การส่ังซื้อยาจากบริษัทในปริมาณท่ีมากกวาแผนท่ีจัดทำไว 

4. สถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 ทำใหมีการยกเลิกโครงการซึ่งทำแผนไวเมื่อตน
ปงบประมาณ สงผลใหการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีใชในโครงการถูกยกเลิกไปดวย 

๕. การดำเนินงานจัดซื้อจัดจางบางรายการเปนงานท่ีตองกระทำอยางเรงดวน  สงผลใหเกิด
ความเส่ียง เกิดขอผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางได และบางครั้งการจัดซื้อในกลุม และ
รายการไมสอดคลองกัน 

6. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจางยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบพัสดุท่ี
เปล่ียนแปลงใหม  

7. ผูวาราชการจังหวัดเปล่ียนแปลงบอย การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจางแกหัวหนาสวน
ราชการมีการเปล่ียนแปลงตามวาระของผูวาราชการจังหวัดแตละทาน ทำใหเจาหนาท่ีพัสดุตอง
ตรวจสอบคำส่ังมอบหมายอำนาจฯอยางละเอียดถวนถ่ี 

๘. วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง 
๘.1 การจัดซื้อ/จัดจางพัสดุไมเปนไปตามแผนประจำปเนื่องจากผูใชมีความตองการใชวัสดุ

นอกแผนท่ีกำหนดไว 
 ๘.2 พัสดุท่ีจัดหามีคุณลักษณะไมตรงตามความตองการของผูใช เนื่องจากในข้ันตอนการขอ

ใชวัสดุ ผูใชไมไดแจงรายละเอียดคุณลักษณะท่ีชัดเจน หรือมีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ
ระหวางป 

 
สรุปประเด็นปญหาอุปสรรคสำคัญการจัดซื้อจัดจาง แนวทางแกไขปญหา 
ประเด็น แนวทางแกไข 
การจัดทำแผนประมาณการจากยอดใชกอนจบ
ปงบประมาณ 

ใชขอมูลการเปล่ียนแปลงในการการประมาณท่ี
ผานมา และปรับคิดมูลคาเทียบรอยละของการ
เพิ่มและลด เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง และจะ
ทำการประมาณไดเหมาะสมท่ีสุด 

การจัดซื้อจัดจางนอกแผน ใหทุกหนวยงานดำเนินการสำรวจ และสงแผน
ความตองการวัสดุนอกคลัง 

มีการเปล่ียนแปลงตามจำนวนผูปวยมีภาวะโรค
รุนแรงท่ีเพิ่มข้ึน จำนวนผูปวยเพิ่มมากข้ึน 

ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของสงแผนความตองการวัสดุ
กรณีเหตุฉุกเฉิน  
ผูเกี่ยวของดำเนินการตามระบบหลักเกณฑคา
ตรวจวิเคราะหโรค และเอ็กซเรย 

ความผันผวนหรือมีการเปล่ียนแปลงในราคาวัสดุ กรณีราคาพัสดุสูงข้ึน ใหมีการสืบถามผูคาอื่น 
การจัดหมวดแผนจัดซื้อ กับรายการจัดซื้อในกลุม
ท่ีไมสอดคลองกัน   

ใหเจาหนาท่ีพัสดุ มีการตรวจสอบ และรวมกับผูท่ี
เกี่ยวของประสานงานขอมูลใหถูกตองและสอดคลองกัน 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในปงบประมาณ 2564 



1. เจาหนาท่ีพัสดุตองศึกษาระเบียบท่ีเกี่ยวของใหละเอียด ถ่ีถวน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 

2. ผูรับผิดชอบและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุท่ีตองการให
เปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและแผนการจัดหาพัสดุของหนวยงานอยาง
เครงครัด เพื่อใหงานพัสดุมีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ เพราะการ
จัดซื้อจัดจางมีข้ันตอนท่ีตองปฏิบัติ ระยะเวลา ข้ันตอน ตามระเบียบ/กฎหมายท่ีกำหนด
ไว 

3. พัฒนาระบบการรายงานขอมูลการใชงบประมาณรวมกัน เพื่อใหมีผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางท่ีสามารถเปดเผยขอมูล ตรวจสอบได มีรายละเอียดท่ีชัดเจน ตรงกัน ให
ความเปนธรรมกับผูเสนองาน เสนอราคา 

4. จัดประชุม จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางต้ังแตตนปงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงาน
เรงดวน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและจัดหาไดทัน 

5. สงเจาหนาท่ีเขาอบรม ประชุมของหนวยงานตางๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู 
ความสามารถของเจาหนาท่ี 

 6. วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง 
     6.1 กำหนดแนวทางขอต้ังงบประมาณจัดซื้อ/จัดจาง กรณีฉุกเฉินและนอกแผนไวกรณีมี
การขออนุมัติจัดซื้อพัสดุท่ีไมไดกำหนดไวในแผน และกรณีมีเหตุฉุกเฉินและมีความจำเปนในการใช
วัสดุ เพื่อใหมีงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาได 
    6.2 ในข้ันตอนการจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจางประจำป งานพัสดุประสานใหหนวยงานแจง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใหชัดเจนและครบถวน 

 
4. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจางในภาพรวมการจัดสรรเงินตามแผนจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 2563 
เงินจัดสรรตามแผน  60,873,350.00  บาท 
ใชไป      57,425,461.70 บาท 
ใชเงินต่ำกวาแผน       3,447,888.30 บาท (สามารถประหยัดงบประมาณได) 
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง ต่ำกวาแผน รอยละ 5.66 
   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลแมทาไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางท้ังส้ิน 
1,404 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2563 จำนวน 1,404  
โครงการ คิดเปนรอยละ 100 วงเงินท่ีไดรับจัดสรร  60,873,350  บาท ดำเนินการไดจริง   
57,425,461.70 บาท  

 
 


