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คำนำ 
 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาล
แม่ทาจากการมอบอำนาจด้านพัสดุ ให้มีอำนาจการจัดซื้อ จัดจ้างโรงพยาบาลแม่ทา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
งานพัสดุคือ 

1) กลุ่มงานพัสดุด้านเวชภัณฑ์ยา 
2) กลุ่มงานพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา – ครุภัณฑ์การแพทย์ 
3) กลุ่มงานพัสดุทั่วไป (วัสดุสำนักงานฯลฯ – ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ) 
เพ่ือให้มีการบริหารพัสดุเป็นประโยชน์ต่อราชการ และเป็นไปตามมาตรฐาน ITA  ให้

มีการบริหารจัดการด้านพัสดุที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  มีข้อมูลผลการดำเนินการ  วิธีการ
จัดซื้อ  และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค/ปัญหาความเสี่ยงจากการดำเนินงาน การหา
แนวทางป้องกันความเสี่ยง และการวางแนวทางปฏิบัติด้านการพัสดุในปีงบประมาณถัดไป ทาง
คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   จึงได้มีการจัดทำสรุปผล
และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของแต่
ละงาน เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาล อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนด
ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงพยาบาลแม่ทา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  และคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ   
จัดจ้าง ประจำปี 256๓ โรงพยาบาลแม่ทา  ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการโดย  กลุ่มงานพัสดุ       
3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์ยา, กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ครุภัณฑ์การแพทย์ และ
กลุ่มงานพัสดุทั่วไป (วัสดุสำนักงาน ฯ –ครุภัณฑ์สำนักงานฯ) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของ
จำนวนงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้จะประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ 
เชิงปริมาณ ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้รายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตารางที่ 1 สรุปผลจำนวนและร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ 256๓ 

ที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มเวชภัณฑ์ยา กลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่
ยา 

กลุ่มงานพัสดุทั่วไป 

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

(ร้อยละ 100 ) 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลแม่ทา  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตลอดทั้งในปี 2563 คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,404 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 99.86 และวิธี e-bidding  จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.14 และดำเนินการตามการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ก) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 



ตารางที่ 2  แสดงร้อยละงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
ที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มเวชภัณฑ์ยา 

(มูลค่า/ร้อยละ) 
กลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่

ยา 
(มูลค่า/ร้อยละ) 

กลุ่มงานพัสดุทั่วไป 
(มูลค่า/ร้อยละ) 

1 เฉพาะเจาะจง 5,962,401.17 
(ร้อยละ 45.66) 

3,599,454.54 
(ร้อยละ 27.56) 

2,417,496.41 
(ร้อยละ 18.52) 

2 ประกาศเชิญชวน 0 ครั้ง  
(ร้อยละ 0) 

0 ครั้ง  
(ร้อยละ 0) 

1,079,080.00  
(ร้อยละ 8.26) 

 รวม 5,962,401.17  
(ร้อยละ 45.66) 

3,599,454.54 
(ร้อยละ 27.56) 

3,496,576.41   
(ร้อยละ 26.78) 

 รวมทั้งสิ้น   13,058,432.12 
(ร้อยละ 100) 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลแม่ทา ภาพรวมของการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง พบวิธีการจัดซื้อจัด จำนวนทั้งสิ้น 13,058,432.12 บาท ซึ่งจากตารางลักษณะการจัดซื้อ
จัดจ้างส่วนใหญ่ จะดำเนินการตามการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดตามสัดส่วนร้อยละ พบการ
จัดซื้อในกลุ่มเวชภัณฑ์ยามากที่สุด เป็นจำนวน 5,962,401.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.66 
รองลงมาเป็นการจัดซื้อในกลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่ยา  จำนวน 3,599,454.54 บาท คิดเป็นร้อยละ
27.56 
 
ตารางที่ 3 แสดงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละกลุ่มแยกรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 

รายการ งวดการจัดซื้อ (เงินบำรุง) รวมมูลค่า 

แผนการจัดซื้อ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนการจัดซื้อ 

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

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

กลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่ยา           

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

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

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

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

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

รวมแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
กลุ่มเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

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

กลุ่มงานพัสดุทั่วไป           

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



รายการ งวดการจัดซื้อ (เงินบำรุง) รวมมูลค่า 

แผนการจัดซื้อ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนการจัดซื้อ 

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          100.00        3,000.00      12,000.00        3,000.00        18,100.00  

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

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

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

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

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

วัสดุก่อสร้าง      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  

วัสดุเครื่องแต่งกาย                -        91,440.00          860.00                  -          92,300.00  

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

แผนการบำรุงรักษา                        -    

ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

               -        42,300.00                 -                    -          42,300.00  

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
สำนักงาน 

               -                   -        15,586.50        6,450.00        22,036.50  

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

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

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

               -                   -        33,773.65        8,000.00        41,773.65  

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืนๆ                -                   -                   -                    -                   -    

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

แผนจ้างเหมาและค่าเช่า                        -    

ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา
สวนหย่อม 

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

ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

               -                   -                   -                    -                   -    



รายการ งวดการจัดซื้อ (เงินบำรุง) รวมมูลค่า 

แผนการจัดซื้อ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนการจัดซื้อ 

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

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
บ้านพัก 

               -                   -                   -                    -                   -    

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด   132,270.00    132,270.00    132,270.00    132,270.00      529,080.00  

ค่าจ้างเหมาอาหารบริการ
ผู้ป่วย 

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

ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติด
เชื้อ+ขยะท่ัวไป 

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

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

ค่าเช่า รพ.สาขา     12,000.00      12,000.00      12,000.00      12,000.00        48,000.00  

ค่าเช่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์   102,000.00    102,000.00    102,000.00    102,000.00      408,000.00  

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

ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง 

    42,000.00      33,300.00                 -                    -          75,300.00  

รวมแผนจ้างเหมาและค่า
เช่า 

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

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์                        -    

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

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

                       -    

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

                       -    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                        -    

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า                        -    

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      1,490.00                1,490.00  

ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์        2,075.00              2,075.00  

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ                -                   -                   -                    -                   -    

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

 
 



  การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละกลุ่มแยกรายไตรมาส และภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 
2563 พบว่า กลุ่มเวชภัณฑ์ยาจะมีร้อยละของการดำเนินงานในการจัดซื้อมากที่สุด จำนวน 
5,962,401.17 บาท คิดเป็น ร้อยละ 45.66 ของภาพรวมในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด รองลงมาจะ
เป็นกลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่ยา คือ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1,705,599.36 บาท คิดเป็น ร้อยละ 47.38  
ของมูลค่ารวมทั้งหมดในกลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่ยา และ วัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 1,499,908.00 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ 41.67  ของมูลค่ารวมทั้งหมดในกลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งในกลุ่มงานพัสดุทั่วไป พบ
การดำเนินการจ้างเหมาและค่าจ้าง มีมูลค่าการดำเนินการมากที่สุด จำนวน 1,880,220.69 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ 53.77 
 
ตารางที่ 4 แสดงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างในอันดับต้น จากการประมาณการ
จัดซื้อในแผนการจัดซื้อ และการจัดซื้อจริง ประจำปี 2563 
 

รายการ แผนจัดซื้อ ซื้อจริง ผล +/- %การจัดซื้อ 
เวชภัณฑ์ยา

ทั้งหมด 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 -   

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

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

หมายเหตุ  รายการทุกรายการจัดซื้อแบบ เฉพาะเจาะจง 

รายการยาที่มียอดจัดซื้อมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก 
ลำดับที่ รายการยา แผนจัดซื้อ จัดซื้อจริง วิธีการจัดซื้อ 

1 Metformin 500 mg 311,562.00 326,022.00 สอบร่วมจังหวัด 
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 สอบร่วมจังหวัด 
5 Insulin mixtard 70/30 217,035.00 221,935.00 สอบร่วมจังหวัด 

 
 การจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในมูลค่าที่สูง ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 2563 
พบว่า กลุ่มเวชภัณฑ์ยาจะมีร้อยละของการดำเนินงานในการจัดซื้อมากที่สุด  รองลงมาจะเป็นกลุ่ม
เวชภัณฑ์มิใช่ยา คือ วัสดุวิทยาศาสตร์ และ วัสดุการแพทย์ โดยในรายการยาและวัสดุการแพทย์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์ ที่มีการใช้เป็นในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ในเชิ งปริมาณยา 
และจำนวนผู้ป่วยตามสภาพของโรคที่เพ่ิมขึ้นได้ แต่การจัดซื้อส่วนใหญ่พบยาจะจัดซื้อตามรายการ
นวัตกรรม หรือจากผลการจัดซื้อร่วมของจังหวัดเป็นหลัก 
 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านพัสดุ 
 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านพัสดุ 

1 2 3 4 5 วิธีบริหารความเสี่ยง กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
การจัดทำแผน -การจัดทำแผนยังไม่

ครอบคลมุ บางรายการมี
การจัดซื้อตามโครงการ 
โดยไม่มีการแจ้งให้
กำหนดในแผน 

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 ก่อนการจัดทำแผนให้
ทุกกลุ่มงานแจ้งความ
ต้องการ และเสนอให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กลุ่ม เพื่อพิจารณาและ
จัดทำแผนประจำป ี

แจ้งทุกกลุ่มงานส่ง
รายการพสัดุที่
ต้องการ และ
จำนวนความ
ต้องการทั้งปี เพ่ือ
กำหนดในแผน
ประจำป ี

-ทุกกลุ่มงานท่ีมี
การใช้พัสดุ
ตามแตล่ะกลุ่ม
ในโครงการต่าง 
ๆ 
-เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ในแต่ละกลุ่ม
ประเภท 

การจัดซื้อ - รายการพัสดุบรรจุใน
แผนจัดซื้อมีการ
เปลี่ยนแปลง เช่นยาขาด
ตลาด ขาดส่ง ยกเลิกการ
ผลิตชั่วคราว สารเคมีขาด 
- นโยบายการจดัส่งยา
ทางไปรษณีย์ และการ
นัดผป.ช่วงยาวข้ึน เพื่อ 
ทำให้เกิด social 
distanching ใน
ภาวะการแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ทำให้ปรมิาณ
การใช้ยาสูงขึ้น ต้อง
สำรองยาสูงขึ้นเพื่อให้
เพียงพอ 
- การระบาดของ Covid-
19 ทั่วโลกทำให้เกิด
ภาวะขาดแคลนยาและ
เวชภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการ
แพร่ระบาดของ Covid-
19 การจัดซื้อในช่องทาง
ปกติทำไมไ่ด้  
- การเปลี่ยนแปลงราคา
เวชภัณฑ์ทั้งยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาทีสู่งขึ้น 
-จำนวนผู้ป่วยท่ีเพิ่มขึ้น 
-ความรุนแรงของโรคที่
เพิ่มขึ้น 
-ค่าตรวจวิเคราะหโ์รคมี
มูลค่าสูงขึ้น 
-การดำเนินการจัดซื้อของ

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 - มีการจัดซื้อตาม
รายการจัดซื้อร่วม 
- ยืมยาจากโรงพยาบาล
กรณีฉุกเฉิน ยาขาด 
สต๊อก 
- มีการปรับแผนจัดซื้อ 
เพื่อสำรองยาในปรมิาณ
ที่สูงข้ึน และสอดคล้อง
กับระยะเวลาทีต่้องรอ
พัสดุจัดส่งที่นานขึ้นจาก
ภาวะขาดตลาด 
- รัฐจัดซื้อให้และนำ
พัสดุ เช่น หน้ากาก
อนามัย, N-95,  
ชุด PPE, แอลกอฮอลล ์
มาจัดสรร ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ  
- การประสานรายการ
พัสดุ และติดตามการส่ง
ต่อและรับกลับ เพ่ือการ
ประเมินสถานการณ์ใน
การขอปรับแผนการ
จัดซื้อในกลาง
ปีงบประมาณ 
-ใช้ข้อมูลการใช้งานใน
Hos-Xp ย้อนหลัง 3 ปี
เพื่อทำแผน 

- ตรวจสอบพัสดุ
คงคลังให้เป็น
ปัจจุบัน 
- ประสานงานกับ
บริษัทในการ
ดำเนินงานจัดส่ง
หรือระยะเวลาใน
การดำเนินการ
จัดส่งตามการ
จัดซื้อ 
- มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการ
ติดตามและจัดหา
จัดซื้อพัสดุ
ให้บริการผู้ป่วย
ตามนโยบาย 
- สรุปและติดตาม
สถานการณ์ในทุก
กลุ่ม เพื่อการ
ขอรับการอนุมัติ
ปรับแผนการ
จัดซื้อในกลาง
ปีงบประมาณ 
(ช่วงประมาณ
มีนาคม) 
 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
และหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ



ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านพัสดุ 

1 2 3 4 5 วิธีบริหารความเสี่ยง กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วัสดุวิทยาศาสตร์ไม่
เป็นไปตามแผน เนื่องจาก
มีการจัดซื้อแบบนับเทสท ์
(ตามจำนวนการใช้งาน 
จากข้อมูลใน Hos-Xp)  

การเบิก จ่ายพสัด ุ -การแบ่งจ่ายพัสดเุป็น
หน่วยย่อยจากหน่วยใหญ่ 
เช่นยาหน่วยบรรจุ 
1,000 เม็ด แบ่งจ่าย
หน่วย 100 เมด็ ทำให้
เสี่ยงต่อความผิดพลาด
เรื่องจำนวน 
 -ยา (โรคเรื้อรัง) ขาด
ตลาด หน่วยจัดซื้อไม่
สามารถสั่งซื้อยาบริษัท
เดิมได้ ทำให้ยา 1 
รายการ มหีลายบริษัท 
และมีวันหมดอายุท่ี
แตกต่างกัน 
- พัสดุยาและเวชภณัฑ์ที่
ใช้ป้องกันการแพร่ระบาด
ของ Covid-19 มี
ปริมาณจำกัด 
- การจำกัดปรมิาณเบิก-
จ่ายพัสดุ ในภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ทำให้หน่วยเบิกมีพัสดุไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 - มีการควบคุม
ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน 
จำนวนพัสดุ/วัน
หมดอาย ุ
 - ควบคุมกำกับการใช้
ให้มีความสมเหตุสมผล
และคุ้มค่า 
- มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับจำนวน
สำรองขั้นต่ำให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได ้

- คลังมีการ
ตรวจสอบจำนวน
พัสดุตามหน่วย
ย่อย ทุกสิ้นเดือน
และมรีะบบเตือน
วันหมดอายุของ
ยาตามปีปฏิทิน  
- กำหนดเกณฑ์ใน
การเบิก-จ่ายพสัดุ
รายการทีม่ีความ
ขาดแคลนสูง 
- จัดทำ WI เกณฑ์
การจ่ายพัสดุ และ
การสำรองขั้นต่ำที่
เหมาะสม 

-หัวหน้าหน่วยที่
ได้รับการแต่งตั้ง 
-หัวหน้างานท่ี
รับผิดชอบการ
เบิกจ่ายพัสด ุ

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

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ ข้อจำกัด 
1. การจัดทำแผนประมาณการจากยอดจากใช้ก่อนจบปีงบประมาณ ทำให้แผนการจัดซื้อใน

บางส่วนไม่ตรงตามสภานการณ์ หรือนโยบายที่ปรับใหม่ในช่วงต้นปีงบประมาณ เช่น การส่งต่อผู้ป่วย 
การใช้ยามูลค่าสูงต่อเนื่องจากนโยบาย หรือเกิดจากภาวะความรุนแรงของโรค และจำนวนผู้ป่วยเรื้อรัง
ที่มากขึ้น การเกิดโรคระบาดที่ควบคุมได้ยาก ทำให้ภายใต้งบประมาณปลายปิด การดำเนินการใช้
งบประมาณอาจจะเกินจากแผนที่ทำไว้ 

2. ราคาพัสดุ ในหลายกลุ่ม มีการปรับราคาที่เพ่ิมสูง โดยเฉพาะรายการยา วัสดุวิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากปัญหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ขาดแคลน ซึ่งบางรายการสูง ทำให้การดำเนินการใช้งบประมาณเกิน
จากแผนที่ทำไว้  



3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้มีปัญหาการจัดส่งหรือการสั่งซื้อจากบริษัท 
ยาขาด มีการจัดซื้อได้ล่าช้า ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ยาในระบบไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วย ทำให้ต้องใช้
การสั่งซื้อยาจากบริษัทในปริมาณที่มากกว่าแผนที่จัดทำไว้ 

4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้มีการยกเลิกโครงการซึ่งทำแผนไว้เมื่อต้น
ปีงบประมาณ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ใช้ในโครงการถูกยกเลิกไปด้วย 

๕. การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นงานที่ต้องกระทำอย่างเร่งด่วน  ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยง เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ และบางครั้งการจัดซื้อในกลุ่ม และ
รายการไม่สอดคล้องกัน 

6. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ ที่
เปลี่ยนแปลงใหม ่ 

7. ผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนแปลงบ่อย การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างแก่หัวหน้าส่วน
ราชการมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละท่าน ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุต้อง
ตรวจสอบคำสั่งมอบหมายอำนาจฯอย่างละเอียดถ้วนถี่ 

๘. วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง 
๘.1 การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามแผนประจำปีเนื่องจากผู้ใช้มีความต้องการใช้วัสดุ

นอกแผนที่กำหนดไว้ 
 ๘.2 พัสดุที่จัดหามีคุณลักษณะไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากในขั้นตอนการขอ

ใช้วัสดุ ผู้ใช้ไม่ได้แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะที่ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ
ระหว่างปี 

 
สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคสำคัญการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางแก้ไขปัญหา 
ประเด็น แนวทางแก้ไข 
การจัดทำแผนประมาณการจากยอดใช้ก่อนจบ
ปีงบประมาณ 

ใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในการการประมาณที่
ผ่านมา และปรับคิดมูลค่าเทียบร้อยละของการ
เพ่ิมและลด เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และจะ
ทำการประมาณได้เหมาะสมที่สุด 

การจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสำรวจ และส่งแผน
ความต้องการวัสดุนอกคลัง 

มีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ป่วยมีภาวะโรค
รุนแรงที่เพิ่มข้ึน จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากข้ึน 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแผนความต้องการวัสดุ
กรณีเหตุฉุกเฉิน  
ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระบบหลักเกณฑ์ค่า
ตรวจวิเคราะห์โรค และเอ็กซเรย์ 

ความผันผวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงในราคาวัสดุ กรณีราคาพัสดุสูงขึ้น ให้มีการสืบถามผู้ค้าอ่ืน 
การจัดหมวดแผนจัดซื้อ กับรายการจัดซื้อในกลุ่ม
ที่ไม่สอดคล้องกัน   

ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบ และร่วมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องประสานงานข้อมลูให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในปีงบประมาณ 2564 



1. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือให้งานพัสดุมีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการ
จัดซื้อจัดจ้างมีข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติ ระยะเวลา ขั้นตอน ตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด
ไว้ 

3. พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณร่วมกัน เพ่ือให้มีผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ มีรายละเอียดที่ชัดเจน ตรงกัน ให้
ความเป็นธรรมกับผู้เสนองาน เสนอราคา 

4. จัดประชุม จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือวางแผนรองรับงาน
เร่งด่วน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและจัดหาได้ทัน 

5. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ประชุมของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ 
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 

 6. วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง 
     6.1 กำหนดแนวทางขอตั้งงบประมาณจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีฉุกเฉินและนอกแผนไว้กรณีมี
การขออนุมัติจัดซื้อพัสดุที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผน และกรณีมีเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป็นในการ ใช้
วัสดุ เพ่ือให้มีงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาได้ 
    6.2 ในขั้นตอนการจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี งานพัสดุประสานให้หน่วยงานแจ้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุให้ชัดเจนและครบถ้วน 

 
4. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมการจัดสรรเงินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 
เงินจัดสรรตามแผน  60,873,350.00  บาท 
ใช้ไป      57,425,461.70 บาท 
ใช้เงินต่ำกว่าแผน       3,447,888.30 บาท (สามารถประหยัดงบประมาณได้) 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต่ำกว่าแผน ร้อยละ 5.66 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลแม่ทาได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 
1 ,404 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,404  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 วงเงินที่ได้รับจัดสรร  60,873,350  บาท ดำเนินการได้จริง   
57,425,461.70 บาท  

 
 


