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                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสิรินธร   อ าเภอสิรินธร   จังหวดัอุบลราชธานี    โทร. 0-4536-6311 
ที่  อบ. 0032.001.25/12810                                           วันที่    22    ธันวาคม   2563 
เรื่อง    ขออนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร                                               
 
      เรื่องเดิม 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9(8) ที่ระบุหน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้   

  ข้อพิจารณา 
  ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร   ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผล
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

1. อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร   
    

           
 

                                         (นางสาวราตรี    จันทาโสม)  
                                                  นักวิชาการพัสดุ     

 
 

                                
                         อนญุาต                                      (นายณรงค์ชัย    วรรณโคตร)                                                 

 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รักษาการใน                                    
      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ         

                       ( นายวรุตม์     เกตุสิริ) 
          นายแพทย์ช านาญการ   รักษาการในต าแหน่ง  
                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

โรงพยาบาลสิรินธร    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
  
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลสิรินธร ต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมาในภาพรวมว่าเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่า และมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อย
เพียงใด จ านวนโครงหารที่จัดซื้อจัดจ้าง  การใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงินเท่าใด  และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแต่
ละวิธีนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจ ากัดหรือไม่/อย่างไร   รวมทั้งจะต้องมีการจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  เพ่ือประโยชน์ในวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด  

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ  ทุกวิธีการจัดหาเพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563   โดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณ   วิเคราะห์ปัญหา  
อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ต่อไป 
 
 
 
 

งานพัสดุ 
โรงพยาบาลสิรินธร 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงพยาบาลสิรินธร   อ าเภอสิรินธร  จังหวดัอุบลราชธานี 

 
 โรงพยาบาลสิรินธร  อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2563    จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่
ด าเนินการโดยส่วนงานพัสดุ  โรงพยาบาลสิรินธร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุราชธานี เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวน
งบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 
 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563  เป็นการวิเคราะห์งบประมาณใน
ภาพรวมหน่วยงาน  จ านวน  8  หมวด  ได้แก่  เวชภัณฑ์ยา , เวชภัณฑ์มิใช่ยา, วัสดุทันตกรรม,วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์,วัสดุส านักงาน,วัสดุเชื้อเพลิง ,วัสดุอื่น และงบลงทุน  ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผล
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ปัญหาและอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทาง
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  2563 
1.1 รายงานผลการด าเนินการในภาพรวมจ าแนกรายหมวด 

 
รายการหมวดวัสดุ งบประมาณจัดสรร

ตามแผน ปี 2563 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2563 
ร้อยละ 

1. เวชภัณฑ์ยา 8,126,062.63 6,771,210.54 83.33 
2. เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,834,136.09 2,335,592.82 82.41 
3. วัสดุทันตกรรม 636,921.00 358,879.77 56.35 
4. วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 2,750,921.69 2,335,592.82 84.90 
5. วัสดุส านักงาน 300,000.00 257,010.19 85.67 
6. วัสดุเชื้อเพลิง 1,350,000 966,368.08 71.58 
7. วัสดุอื่น 3,461,700 3,571,823.95 103.18 
8. งบลงทุน 3,054,700 3,029,900 99.19 
                     รวม 22,514,441.41 19,626,378.17 87.17 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานโรงพยาบาล ได้รับอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างภายใต้

แผน Planfin ปีงบประมาณ 2563  จ านวน ทั้งหมด  8  หมวด  รวมงบประมาณ 22,514,441.41 บาท 
ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมปี 2563 อยู่ที ่ 19,626,378.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.17 
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รูปภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงผลการด าเนินการในภาพรวมแยกหมวด 
 

 
 

1.2 ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(โครงการ) 

ร้อยละ 

1.วิธีเฉพาะเจาะจง 1,527 100 
2.วิธีประกาศเชิญชวน - - 
3.วิธีคัดเลือก - - 
                  รวม 1,527 100 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   หน่วยงาน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกเป็นหมวดหมู่  
จ านวน 8 หมวด รวมทั้งหมด   รายการ   โดยวิธีซื้อจ้างตาม พรบ. 2560 จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  2  วิธี  ได้แก่ 
วิธีเจาะจง และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีที่ด าเนินการสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  1,527    
รายการ  คิดเป็นร้อยละ  100    ประกาศเชิญชวน    จ านวน   -    รายการ  ตามล าดับ 

 

1.3 ร้อยละของจ านวนงบประมาณทีด่ าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(บาท) 

ร้อยละ 

1.วิธีเฉพาะเจาะจง 10,412,965.50 100 
2.วิธีประกาศเชิญชวน - - 
3.วิธีคัดเลือก - - 
                  รวม 10,412,965.50 100 
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2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2563 
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง, ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม  ดังนี้ 

 

-  ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยง 
ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรม

ควบคุม 
1. ด้านนโยบาย ไม่มีการก าหนดนโยบาย

เพ่ือให้ยืดและปฏิบัติที่
ชัดเจน 

บุคลากรไม่มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ก าหนดแนวทางเพ่ือให้
บุคลากรยืดถือในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2. ด้านระเบียบ
กฎหมาย 

มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
วิธีปฏิบัติและมี
หนังสือเวียนเพิ่มเติม
บ่อยครั้ง 

ท าให้เกิดความสับสนต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ต้องให้ผู้ปฎิบัติงานพัสดุ
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ด้านขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารที่ควบคุมก ากับ
ดูแลไม่มีการก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ท าให้เกิดปัญหาการปฎิบัติงานพัสดุ
ล่าช้า 

ก าหนดรูปแบบ 
แนวทางข้ันตอน และ
หลักเกณฑ์ส าหรับ
ด าเนินการที่ชัดเจน ให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
พัสดุทราบ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ให้เกิดความรวดเร็ว
ถูกต้องและเป็นธรรม 

4. ด้านการตรวจสอบ
ภายใน 
 

หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยตรง 
และไม่มีกลุ่มงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้จัดท าและ
ตรวจสอบภายใน ท าให้การ
ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอนและทั่วถึง เป็นผลให้
การประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภาพแวดล้อมการบริหาร
จัดการพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 
 

ควรจะจัดตั้งกลุ่มงาน/
งาน ที่รับผิดชอบการ
ตรวจสอบภายใน
โดยตรง จะได้ช่วย
ตรวจสอบอีกครั้ง 
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-  ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

การก าหนดความต้องการ ในการก าหนดความต้องการ
ในการจัดท าแผนขอ
งบประมาณหน่วยงานที่ขอไม่
มีแนวทางก าหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความ
ต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน 

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรง
ตามคุณลักษณะที่ต้องการ
ใช้   ราคาไม่ เหมาะสม 
และไม่ทันต่อการใช้งาน 

ควรก าหนดนโยบายในการ
ก าหนด กฎ ระเบียบ หรือ 
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้
เป็นแนวทางในการก าหนด
ความต้องการใช้พัสดุ 

- ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การวางแผนการจัดหา
พัสดุ 
 
 
 

ความล่าช้าในการเสนอแผน
และลงนามอนุมัติแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดท าแผนได้
ทั น ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
กระทรวงก าหนด 

มีการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง 
ในการมอบอ านาจเ พ่ือ
ความคล่องตัวในด้านการ
บริหารจัดการ การจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง 

- ปัญหาด้านการก าหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง 
การก าหนดคุณลักษณะ
ราคากลาง 

ความผันผวนของราคาวัสดุที่
จัดซื้อจัดหาหรือจัดจ้างและ
จากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัด 

ท าให้ราคากลางไม่เป็นไป
ตามข้อเท็จจริงและสูงกว่า
ราคากลางที่ใช้มาตรฐาน
ทั่วประเทศ 

ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้ม
ของราคาวัสดุที่มีผลจาก
การเปลี่ยนแปลงจากราคา
น้ ามันหรือภาวะเศรษฐกิจ
โลก/มีการก าหนดยืนราคา  
รวมถึงการเจรจาต่อรอง 

- ปัญหาด้านการด าเนินการจดัหาพัสดุ 
 -หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ  
ไม่มีความรู้ในการก าหนด 
TOR (รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ/
เงื่อนไขในรายละเอียดของ
ตัวพัสดุหรือของผลส าเร็จ
ของงานหรือของตัวผู้ที่จะ
เข้าแข่งขันเสนอราคาไม่
ชัดเจน 

ท าให้เมื่อประกาศประกวด
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่
มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค 
หรือมีการอุทธรณ์ผลการ
พิจารณา 

หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือตามระยะเวลาที่
กระทรวงก าหนด ท าให้
การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า 

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบใน
การจัดท าขอบเขตของงาน
TOR เกี่ยวกับวิธีการ
ก าหนดความต้องการพัสดุ 

 -การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วนกระชั้นชิด 

ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย
ใหม่ได้ 

อาจเกิดข้อทักท้วงที่มา
จากหน่วยงานภายนอก 
เช่น สตง.หรือตรวจสอบ
ภายในกระทรวง 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ พ.ศ.2560  



ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
   ก า ห น ด วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ล ะ

ระยะเวลา ควรให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
จะได้มีการวางแผนการ
ท างาน 

 -ปัญหาบุคลากรที่เป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

บุคลาการที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ขาดความรู้ความเข้า
ใจความช านาญและทักษะที่ดี
เกี่ยวกับการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้การตรวจรับพัสดุ ไม่
เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนด 

ควรมีการฝึกอบรมให้
ความรู้เฉพาะด้านและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

 -ปัญหาด้านการควบคุมงาน 
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงาน 
ที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก ขาด
ความรู้ความเข้าใจในแบบรูป
รายการก่อสร้าง 

ท าให้การส่งมอบงานไม่
เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ก่อสร้าง จึงท าให้มีการ
แก้ไข ให้ตรงตามแบบรูป
รายการ ท าให้ระยะเวลา
ในการก่อสร้างล่าช้า
ออกไปและไม่เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง 

ควรท าความเข้าใจแบบรูป
รายการ ก่อนท าการ
ก่อสร้างให้แก่ช่างผู้ 
ควบคุมงานที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก 

 -ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ 
พัสดุเกิดการสูญหาย/
เสียหาย 

ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
ปลอดภัย  ไม่มีผู้ควบคุมดูแล
พัสดุ 

หน่วยงานต้องสูญเสียด้าน
ทุนการชดเชยความสูญ
หาย ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ 

จัดท าสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
มีลักษณะมิดชิดจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ
โดยให้มีการขออนุญาต
เปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่
มีการขอใช้ห้องพัสดุ 

-ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสดุ 
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ  หมด
ความจ าเป็นในการใช้งาน
เป็นจ านวนมาก 

พัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพไม่
ส่งคืนเพื่อน ามาจ าหน่าย 

พอไปตรวจพบท าให้มีพัสดุ
คงเหลือท่ีหมดความ
จ าเป็นจ านวนมาก 

ให้มีการจ าหน่ายพัสดุตาม
สภาพความเป็นจริงหรือ
ข้อเท็จจริงที่
คณะกรรมการได้ท าการ
ตรวจสอบประจ าปีและ
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
เพ่ือให้การเก็บรักษาพัสดุมี
น้อยที่สุด  
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   และเพ่ือหลีกเลี่ยงพัสดุเกิน

ความจ าเป็นการประหยัด
งบประมาณของหน่วยงาน
ในอนาคต 

 
การรายงานผล  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง  จ านวน 2 ด้าน 

 

 จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า  โรงพยาบาลสิรินธรมีความเสี่ยงสูงดังนี้ 
  1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมา/ลูกจ้างเงินบ ารุง) 
เนื่องจากลาออกเพ่ือไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงท าให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้า
ที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก  ท าให้เป็นภาระเพ่ิมขึ้น 
  แนวทางแก้ไข-ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร,จัดสวัสดิการที่ดีและ
เหมาะสม 
  2 .ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงค าสั่ง
มอบหมายอ านาจ  การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารท าให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดข้อผิดพลาด 
  แนวทางแก้ไข – ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา 
 ส าหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอ่ืนๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง-ต่ า) สามารถที่จะ
แก้ไขพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการ
ก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 
  1) จัดท ากรอบแนวทางการและคู่มือจัดการความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2) ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
  3) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
     ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างขอโรงพยาบาลสิรินธร มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส
สะดวกกับการตรวจสอบ  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด 
 
      2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือจ ากัด 
  2.2.1 ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน ตามมาตรการ
เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ  เนื่องจากระยะเวลาและวิธีด าเนินการถูกก าหนดโดยระเบียบ
ฯ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดผลผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 
  2.2.2 ปัญหาในการผู้เชี่ยวชาญในการก าหนดคุณลักษณะ 
  2.2.3 ผู้ขายไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคในพัสดุที่ขาย 
  2.2.4 ปัญหาเรื่องพ้ืนที่ก่อสร้างไม่มีความพร้อม หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการเตรียม
พ้ืนที่ด าเนินการล่าช้า 
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 2.2.5 ปัญหาในเรื่องราคาท้องถิ่นของส านักงานพาณิชย์จังหวัด ไม่เป็นปัจจุบัน 
  2.2.6 ปัญหาในเรื่องแบบมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไม่สามารถน าไปก่อสร้าง
ในพ้ืนที่จริงได้ จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ท าให้การดด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผน 
 
      2.3 การประหยัดงบประมาณ 
 ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  1,527  โครงการ  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 79.57  โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จ านวน  2,888,063.24  บาท(สองล้านแปดแสนแปด
หมื่นหกสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์ ) 

      2.4 แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงาน...โรงพยาบาลสิ

รินธร  .มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 1.โรงพยาบาลสิรินธร ควรจัดให้มีกระบวนการควบคุมก ากับแผนที่ดี  ควบคุมการใช้วัสดุให้มี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และให้มีประสิทธิผลสูงสุด 
 2.ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม ลดอัตราการส ารองคลัง  โดยการจัดหา
สินค้าในพื้นที่และชุมชน หรือจากผู้รับจ้างในชุมชน 
 
 
 

           
 

                                         (นางสาวราตรี    จันทาโสม)  
                                                  นักวิชาการพัสดุ     

 
 

                             
                              อนญุาต                                      (นายณรงค์ชัย    วรรณโคตร)                                                 

 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รักษาการใน                                    
      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ         

                       ( นายวรุตม์     เกตุสิริ) 
          นายแพทย์ช านาญการ   รักษาการในต าแหน่ง  
                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
 

 

 

 


