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คำนำ 

  โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื ่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป 

 

                ผู้จัดทำ 
             งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
         โรงพยาบาลวังเหนือ 
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บทที่ 1 บทนำ 

  โรงพยาบาลวังเหนือ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
และ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ,กลุ่มงานทันตกรรม, กลุ่มงานการพยาบาล และ กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ โรงพยาบาลวังเหนือ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ที่กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการวิเคราะห์
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ     
ในการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผน ทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณต่อไป ทั้งยังเป็นการป้องกันปราบการเกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในส่วนการจัดซื้อในโรงพยาบาลอีก
ทางหนึ่ง 

  รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่าง ๆ   
การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุป
ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลวังเหนือ นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป 
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บทที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.1 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลวังเหนือ แบ่งออกเป็น 5 ศูนย์การสั่งซื้อ คือ 
 2.1.1 วัสดุทั่วไป หน่วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้จัดซื้อ 
 2.1.2 ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้จัดซื้อ 
 2.1.3 วัสดุการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล เป็นผู้จัดซื้อ 
 2.1.4 วัสดุชันสูตร กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้จัดซื้อ 
 2.1.5 วัสดุทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม เป็นผู้จัดซื้อ 
 
 โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนครั้ง ร้อยละ 
1.วิธีเฉพาะเจาะจง 1,436 99.58 
2.วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

6 0.42 

รวม 1,442 100 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 โรงพยาบาลวังเหนือ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 1,442 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
สูงที ่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,436 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.58  รองลงมาคือ วิธีประกวดราคา         
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการเพียง จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.42 คือ จ้างเหมา
บริการทำความสะอาคารอาคารสถานที่โรงพยาบาลวังเหนือ ,จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
โรงพยาบาลวังเหนือ และ จัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ
โรงพยาบาลวังเหนือ ดังแผนภูมิ 

 

99.58 

0.42 
 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา e-bidding

ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินงบประมาณ ร้อยละ 
1.วิธีเฉพาะเจาะจง 20,849,936.77 70.33 
2.วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

8,796,097.70 29.67 

รวม 29,646,034.47 100 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลวังเหนือ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
29,646,034.47 บาท  พบว่าวิธีการจัดซื ้อจัดจ้างที ่ใช้งบประมาณสูงที ่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน
งบประมาณ 20,849,936.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.33 รองลงมาคือ วิธ ีประกวดราคาด้วยวิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  งบประมาณ 8,796,097.70 บาท คิดเป็นร้อยละ  29.67  คือ จ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาคารอาคารสถานที่โรงพยาบาลวังเหนือ ,จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย,จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย,จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์,จัดเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสาร    คัดหลั่ง
อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี และ จัดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) พร้อมน้ำยา
ตรวจวิเคราะห์  ดังแผนภูมิ 

 

 

 

 

 

 

70.33 

29.67 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00
 80.00

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา e-bidding

ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2565



2.2 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
 โรงพยาบาลวังเหนือ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน      
(งบค่าเสื่อม)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนเงิน 3,276,800.00 บาท โดยมีการจัดทำแผนสิ่งก่อสร้าง ทั้งสิ้น
จำนวน 3 รายการ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 
ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน      
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วิธีการ
จัดหา 

จำนวน
โครงการ 

ผลการจัดหา
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
แผน 

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน 

วงเงิน จัดหาได้ งบประมาณ
คงเหลือ 

ประหยัด
งบประมา
ณได้ร้อย

ละ 

งบประมาณที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ 

1.จัดซื้อ 2 2 - 1,112,100.00 1,110,600.00 1500.00 0.13 - 
2.จัดจา้ง 3 1 2 2,164,700.00 268,000.00 - - 1,896,700.00 
รวม 5 3 2 2,183,000.00 1,378,600.00 1500.00  1,896,700.00 

 

 

 

 
จากตารางจะเห็นว่าโรงพยาบาลวังเหนือ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดหาด้วยเงินงบลงทุน (ค่าเสื่อม)  

ปีงบประมาณ 2565  จำนวน 3 รายการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทั้ง 3 รายการ สามารถประหยัดงบประมาณ
ไดจ้ำนวนเงิน  46,000.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 2.34 
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จ านวนรายการที่จัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ปีงบ 2565)
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2.3 การจัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) 

 ในปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลวังเหนือ ได้รับอนุมัติแผนการจัดซื ้อจัดจ้าง ภายใต้ แผนเงินบำรุง 
ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 หมวด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,089,160.00  บาท  (สามสิบล้านแปดหมื่นเก้า
พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงแผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ ประเภท 
วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน 

(บาท) ร้อยละ 
1 ยาและเวชภัณฑ์  10,808,700.00  35.92 
2 วัสดุการแพทย์  2,500,000.00  8.31 
3 วัสดุทันตกรรม  250,000.00  0.83 
4 วัสดุวิทยาศาสตร์  3,886,000.00  12.91 
5 วัสดุทั่วไป  2,445,000.00  8.13 
6 ค่าใช้สอย  9,199,960.00  30.58 
7 ครุภัณฑ์  999,500.00  3.32 
 รวม 30,089,160.00 100 

 

วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนแบ่งเป็น ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน 10,808,700.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 35.92,วัสดุการแพทย์ ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน  2,500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.31 ,  
วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,886,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.91  ,วัสดุทั่วไป 2,445,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
8.13 , ค่าใช้สอย  ได้ร ับอนุมัติวงเงินตามแผน   9,199,960.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.58 และครุภัณฑ์          
ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน   999,500.00 คิดเป็นร้อยละ 3.32 
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ร้อยละงบจัดสรรเงินบ ารุงตามแผน ปีงบประมาณ 2565

ยาและเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์

วัสดุทั่วไป ค่าใช้สอย ครุภัณฑ์
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เมื่อได้รับการจัดสรรและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยมีผลการดำเนินงาน     
ดังตาราง 5  

ตารางที่ 5 แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ลำดับ ประเภท งบจัดสรร ปี 65 จัดซื้อจริง ปี 65 
 ร้อยละการ

จัดซื้อ  

ร้อยละ
จัดซื้อ
จริง 

เหลือจ่าย 
ร้อยละ

(ประหยัด) 

1 ยาและเวชภัณฑ์  10,808,700.00   10,802,418.47   35.92   36.44  6,281.53 0.06 

2 วัสดุการแพทย ์  2,500,000.00   2,742,249.52   8.31   9.25  - 242,249.52        -9.69 

3 วัสดุทันตกรรม  250,000.00   295,800.00   0.83   1.00  - 45,800.00     - 18.32 

4 วัสดุวิทยาศาสตร์  3,886,000.00   4,349,891.68   12.91   14.67  - 463,891.68      -11.94 

5 วัสดุสำนักงาน  600,000.00   737,785.80   1.99   2.49  - 137,785.80      -22.96 

6 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ  1,000,000.00   1,004,466.20   3.32   3.39  -4,466.20        -0.45 

7 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ  70,000.00   25,138.54   0.23   0.08  44,861.46 64.09 

8 วัสดุยานพาหนะ  20,000.00   -     0.07   -    20,000.00 100.00 

9 วัสดุคอมพิวเตอร ์  50,000.00   68,900.00   0.17   0.23  - 18,900.00      -37.80 

10 วัสดุงานบ้านงานครัว  300,000.00   278,192.00   1.00   0.94  21,808.00 7.27 

11 วัสดุก่อสร้าง  100,000.00   47,828.00   0.33   0.16  52,172.00 52.17 

13 วัสดุเครื่องแต่งกาย  145,000.00   13,000.50   0.48   0.04  131,999.50 - 

14 วัสดุอื่น ๆ   160,000.00   10,100.00   0.53   0.03  149,900.00 93.69 

15 ค่าใช้สอย  9,199,960.00   8,542,673.76   30.58   28.82  657,286.24 7.14 

16 ครุภัณฑ์  999,500.00   727,590.00   3.32   2.45  271,910.00 27.20 

รวมท้ังสิ้น 
   

30,089,160.00  
 

29,646,034.47  
               

100.00  
           

100.00  
443,125.53  
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จากตารางที่ 5 พบว่าประเภทประเภทยาและเวชภัณฑ์ ร้อยละการจัดซื้อ 42.98 จัดซื้อจริงร้อยละ 40.72  
วัสดุการแพทย์ ร้อยละการจัดซื้อ 7.68 จัดซื้อจริงร้อยละ 11.04 วัสดุทันตกรรม ร้อยละการจัดซื้อ 1.04 จัดซื้อจริง
ร้อยละ 0.87  วัสดุวิทยาศาสตร์ ร้อยละการจัดซื้อ 13.05 จัดซื้อจริงร้อยละ 13.94  วัสดุสำนักงาน ร้อยละการจัดซื้อ 
2.30 จัดซื้อจริงร้อยละ  2.37 , วัสดุเชื้อเพลิง ร้อยละการจัดซื้อ 1.92 จัดซื้อจริงร้อยละ 2.47 , วัสดุไฟฟ้า ร้อยละ
การจัดซื้อ 0.31 จัดซื้อจริงร้อยละ 0.26 , วัสดุยานพาหนะ ร้อยละการจัดซื้อ 0.08  จัดซื้อจริงร้อยละ 0.00 , วัสดุ
คอมพิวเตอร์ ร้อยละการจัดซื้อ 0.19 จัดซื้อจริงร้อยละ 0.27 ,วัสดุงานบ้านงานครัว ร้อยละการจัดซื้อ 1.15 จัดซื้อ
จริงร้อยละ 0.88 ,วัสดุก่อสร้าง ร้อยละการจัดซื้อ 0.46 จัดซื้อจริงร้อยละ 0.11  ,วัสดุอื่น ร้อยละการจัดซื้อ 1.19  
จัดซื้อจริงร้อยละ 0.19 ,ค่าใช้สอย  ร้อยละการจัดจ้าง 23.81 การจัดซื้อดำเนินการได้จริง ร้อยละ 23.95 และ
ครุภัณฑ์  ร้อยละการจัดซื้อ 3.94  การจัดซื้อดำเนินการได้จริง ร้อยละ 2.92 
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10,808,700.00 

2,500,000.00 

250,000.00 

3,886,000.00 

600,000.00 

1,000,000.00 

70,000.00 20,000.00 50,000.00 300,000.00 100,000.00 145,000.00 160,000.00 

9,199,960.00 

999,500.00 

10,802,418.47 

2,742,249.52 

295,800.00 

4,349,891.68 

737,785.80 
1,004,466.20 

25,138.54 - 68,900.00 278,192.00 47,828.00 13,000.50 10,100.00 

8,542,673.76 

727,590.00 35.92 8.31 0.83 12.91 1.99 3.32 0.23 0.07 0.17 1.00 0.33 0.48 0.53 30.58 3.32 36.44 9.25 1.00 14.67 2.49 3.39 0.08 - 0.23 0.94 0.16 0.04 0.03 28.82 2.45 
 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

 12,000,000.00

ยาและเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุส านักงาน วัสดุเช้ือเพลิง ฯ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุยานพาหนะ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุอ่ืน ๆ ค่าใช้สอย ครุภัณฑ์

งบจัดสรร ปี 65 จัดซื้อจริง ปี 65 ร้อยละการจัดซ้ือ ร้อยละจัดซ้ือจริง
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0.83 

1.02 

ร้อยละการจัดซ้ือ ร้อยละจัดซ้ือจริง

วัสดุทันตกรรม

35.92 

37.35 

ร้อยละการจัดซ้ือ ร้อยละจัดซ้ือจริง

ยาและเวชภัณฑ์

8.31 

9.48 

ร้อยละการจัดซ้ือ ร้อยละจัดซ้ือจริง

วัสดุการแพทย์

12.91 

15.04 

รอ้ยละการจดัซือ้ รอ้ยละจดัซือ้จริง

วัสดุวิทยาศาสตร์

3.32 

3.47 

ร้อยละการจัดซ้ือ ร้อยละจัดซ้ือจริง

วัสดุเชื้อเพลิง

1.99 

2.55 

ร้อยละการจัดซื้อ ร้อยละจัดซื้อจริง

วัสดุส านักงาน
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0.23 

0.09 

ร้อยละการจัดซ้ือ ร้อยละจัดซ้ือจริง

วัสดุไฟฟ้า

0.07 

-

ร้อยละการจัดซื้อ ร้อยละจัดซื้อจริง

วัสดุยานพาหนะ

0.17 

0.24 

ร้อยละการจัดซื้อ ร้อยละจัดซื้อจริง

วัสดุคอมพิวเตอร์

1.00 

0.96 

ร้อยละการจัดซื้อ ร้อยละจัดซื้อจริง

วัสดุงานบ้านงานครัว

0.48 

0.04 

ร้อยละการจัดซื้อ ร้อยละจัดซื้อจริง

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0.33 

0.17 

ร้อยละการจัดซื้อ ร้อยละจัดซื้อจริง

วัสดุงานก่อสร้าง
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0.53 

0.03 

ร้อยละการจัดซื้อ ร้อยละจัดซื้อจริง

วัสดุอื่น

3.32 

2.92 

ร้อยละการจัดซื้อ ร้อยละจัดซื้อจริง

ครุภัณฑ์

30.58 

29.54 

ร้อยละการจัดซื้อ ร้อยละจัดซื้อจริง

ค่าใช้สอย
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บทที่ 3 สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยัดงบประมาณ) 

3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลวังเหนือ แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ วัสดุทั่วไป ,ยาและ

เวชภัณฑ์มิใช่ยา,วัสดุวิทยาศาสตร์ ,วัสดุการแพทย์ ,วัสดุทันตกรรม ,ค่าใช้สอย และ ครุภัณฑ์ และงบค่าเสื่อม ซึ่งมี
หน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการตามแผน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั ่วไป        
กล ุ ่มงานเภส ัชกรรมและค ุ ้มครองผ ู ้บร ิ โภค กล ุ ่มงานการพยาบาล กล ุ ่มงานเทคน ิคการแพทย ์  และ                       
กล ุ ่มงานทันตกรรม ซ ึ ่ ง ในป ีงบประมาณ พ.ศ.256 5  ม ีการจ ัดทำแผนจัดซ ื ้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุ  เป ็นเง ิน 
32,272,160.00 บาท  โดยแยกเป็นเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 2,183,000.00 บาท เงินนอกงบประมาณ 
(เงินบำรุงโรงพยาบาล) 30,089,160.00 บาท จัดซื้อจริง 31,783,034.47 บาท  สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง
ได้ว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้ 489,125.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.52 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มี
อยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
1.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
1.1 ด้านนโยบาย นโยบายถ่ายทอดลงไปไม่ถึง 

ทุกหน่วยงาน 
มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

กำหนดแนวทางเพื่อให้บุคคลากร
ยึดถือในการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจน 
 

1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ 
วิธีปฏิบัติตามพรบ.พัสด ุ

ทำให้เกิดความเข้าใจท่ี
แตกต่างกัน 

อบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรูส้ำหรับ   
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

1.3 ด้านขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

1.การกำหนด Flow ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 
2.ขาดการควบคุม 

การดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง 

1.ทบทวน Flow รูปแบบ แนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับ
ดำเนินการที่จดัเจน เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
2.กำกับตดิตาม รายงาน
ความก้าวหน้าทุกสัปดาห ์

1.4 ด้านเจ้าหนา้ที ่
 
 
 
 
 
 

มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานใหม่ทดแทนการ
ย้าย หรือการเกษียณ 

1.ความรู้และทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม ่
2.ระยะเวลาการหาคน
ทดแทนล่าช้า 

1.จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุใหม/่ส่งจนท.ใหม่เขา้อบรม
เพิ่มพูนทักษะ 
2.เตรียมคนทดแทนก่อนการย้าย
หรือการเกษียณ 
 
 



ความเสี่ยงที่มีอยู ่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
1.5ด้านการตรวจสอบ 
ภายใน 
 

1.ระบบควบคุมภายในมิตดิ้าน
พัสดุใช้ระบบประเมินตนเอง 
ความเข้าใจเกณฑ์การประมเนไม่
เป็นแนวทางเดียวกัน 
2.ขาดระบบการสุ่มตรวจสอบ
ภายในหน่วยงานโรงพยาบาล
ชุมชน 

หน่วยงานไม่ทราบความ
เสี่ยงท่ีแท้จริง 

1.ประชุมทำความเข้าใจผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
2.ให้มีระบบตรวจสอบภายใน 
ไข้วกลุ่มงานในโรงพยาบาล อย่าง
สม่ำเสมอ 
 
 
 

2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
การกำหนดความต้องการ 
 
 
 

การกำหนดความต้องการ 
ในการจัดทำแผนจัดซื้อจดัจ้างไม่
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง
เชิงนโยบาย 

ได้พัสดุไม่ตรงตาม
คุณลักษณะที่ต้องการใช้ 
ราคาไม่เหมาะสม และไม่
ทันต่อการใช้งาน  

1.กำหนดนโยบายการจัดหาวัสดุ
และครภุณัฑ์ให้สอดคล้องพัฒนา
ระบบ service plan 
2.ดำเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการของจังหวัด CUP 
และ คปสอ. 
 

3. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การวางแผนการจัดหาพสัด ุ 1.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่

ครอบคลมุรายการกรณีเร่งด่วน  
2.ไม่มีการปรับแผนจัดซื้อจดัจ้าง 

1.หน่วยงานไม่สามารถ
ดำเนินการจัดทำแผนได้
ทันตามระยะเวลาที่
กระทรวงกำหนด 
2.จัดซื้อนอกแผน 

1.จัดระบบการตรวจสอบแผนใน
รูปคณะกรรมการ 
2.กำหนดระยะเวลาการอนุมตัิแผน 
3.มีระบบปรบัแผนกลางปีและ
กรณีเร่งด่วน 

4. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ 
4.1 หน่วยงานท่ีต้องการพัสดุ 
ไม่มีความรู้ในการกำหนดTor 
(รายละเอียดคณุ
ลักษณะเฉพาะคณุสมบัต/ิ
เงื่อนไขในรายละเอียดของตัว
พัสดุหรือของผลสำเร็จของ
งานหรือของตัวผู้ทีจ่ะเข้า
แข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน 

ทำให้เมื่อประกาศประกวดราคา
ไปแล้ว ไม่มผีู้ยื่นเสนอราคา หรือ
ยื่นเสนอราคาแตไ่ม่มผีู้ผา่น
ข้อเสนอทางเทคนิคหรือมีการ
อุทธรณ์ผลการพิจารณา  
 
 
 
 

หน่วยงานไมส่ามารถ
ดำเนินการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือตามระยะเวลาที่
กระทรวงกำหนดทำให้การ
ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้าง
ล่าช้า 

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบในการจดัทำขอบเขต
ของงาน TORเกี่ยวกับวิธีการ
กำหนดความต้องการพัสด ุ

4.2 การจัดซื้อจดัจ้างท่ี
เร่งด่วน กระช้ันชิด 

ทำให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะเกิด
ข้อผิดพลาดในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย 
ใหม่ได ้

อาจเกิดข้อทักท้วงที ่มา
จากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

1.กำหนดกรอบระยะเวลาการ
บริหารโครงการจัดซื้อจดัจ้างแตล่ะ
ประเภท 
2.กำกับตดิตามรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจดัจ้าง 
3.ติดตามการบันทึกรายงานการ
จัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ สปสช.ทุก
วันท่ี 5 ของเดือน และสรุปผลการ
ดำเนินงานรายงานผู้บรหิารและ
นำเข้าท่ีประชุม คปสอ. 
 



ความเสี่ยงที่มีอยู ่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
 

5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 
ปัญหาบุคลากรที่เป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

บุคลากรทีไ่ด้รบัการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาด
ความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ
และทักษะที่ดีเกีย่วกับการตรวจ
รับการจดัซื้อจัดจา้ง 

ทำให้การตรวจรับพัสดุ ไม่
เป็นไปตามสญัญาหรือ
ข้อกำหนด 

1.ให้ความรู้เฉพาะด้านและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่เป็นเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ  

6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 
1.ช่างผู้ควบคุมงาน ที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก 

บุคลากรทีไ่ด้รบัการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอก ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในแบบรูปรายการก่อสร้าง 

1.การส่งมอบงานไม่
เป็นไปตามแบบรูป 
2.การแกไ้ข ให้ตรงตาม
แบบรูปรายการ ทำให้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ล่าช้าออกไปและไม่เป็นไป
ตามกำหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง 
 

ทำความเข้าใจแบบรูปรายการ 
ก่อนทำการก่อสร้าง ให้แก่ช่างผู้
ควบคุมงานท่ีมาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

2.การรายงานผลการควบคุม
งาน 

เมื่อเกิดปญัหาไม่เป็นไปตามแบบ 
ผู้ควบคุมงานไม่แจ้งให้กรรมการ
ทราบ และไม่มีการสั่งให้หยุดงาน 

อาจถูกผู้รับจ้างฟ้องร้อง 
เมื่องานไมเ่ป็นไปตาม
สัญญาและทำให้การตรวจ
รับไมเ่ป็นไปตามสัญญา 

ช่างควบุคมงานรายงานความ
ผิดปกติให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจรับงานก่อสร้างและรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ 
   มีพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
หมดความจำเป็นในการใช้
งานเป็นจำนวนมาก 

พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไมส่่งคืน
นำจำหน่าย อาจเกดิการสูญหาย
ได้ เนื่องจากไม่มผีู้ดูแลหรือมีการ
ตรวจสอบอยา่งสม่ำเสมอ 
 

1.มีพัสดุคงเหลือใน
ทะเบียนคุมที่หมดความ
จำเป็น เป็นจำนวนมาก 
2.ครภุัณฑ์รอแทงจำหน่าย
ไม่มีที่จดัเก็บในสถานท่ี
ปลอดภัย 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจำป ี
2.ดำเนินการจำหน่ายพัสดุอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.จัดทำสถานท่ีเก็บพัสดุที่มี
ลักษณะมิดชิดจดัให้มีเจา้หน้าท่ี
ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการขอ
อนุญาตเปดิห้องเก็บพัสดุทุกครั้งท่ีมี
การขอใช้ห้องพัสดุ 
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ขั้นตอนที่ 2  

             ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง 
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก 
 1. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก  คะแนน  1-4 
 2.ความเสี่ยงระดับต่ำ  คะแนน  5-8 
 3.ความเสี่ยงระดับปานกลาง  คะแนน   9 - 14 

4.ความเสี่ยงระดับสูง  คะแนน  15 - 20 
5.ความเสี่ยงระดับสูงมาก  คะแนน  21 - 25 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อการดำเนินงาน) (กระบวนการ) 

 
ระดับ   ผลกระทบ    คำอธิบาย 
5   สูงมาก   มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก 

          เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า 1 เดือน 
4   สูง   มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง  
                                          เช่น หยุดดำเนินการ 1 เดือน 
3   ปานกลาง  มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน 
2   น้อย            มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน 

1   น้อยมาก  ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงพยาบาลวังเหนือ 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ลำดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม
ทั่วไปในการจัดการงาน
พัสดุ 

- เพ่ือให้การดำเนินงาน
ด้านพัสดุมีความถูกต้อง 
โปร่งใส ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ 

1.1 ด้านนโยบาย 
 
 
 
 
1.2 ด้านระเบียบ 
กฎหมาย 
 
1.3 ด้านขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 
1.4 ด้านเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
1.5 ด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

- นโยบายถ่ายทอดลงไปไม่ถึง
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 
 
 
- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพ่ิมเติมบ่อยครั้ง 
1. การกำหนดแผน/Flow 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน 
2.ขาดการควบุคม 
- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ 
- ระบบควบคุมภายใน5มติิด้าน
พัสดุ ใช้ระบบประเมินตนเองความ
เข้าใจเกณฑ์การประเมินไมเ่ป็น
แนวทางเดียวกัน 

3 
 
 
 
 

3 
 
 

5 
 
 
 

4 
 
 
 

4 

3 
 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 

4 

9 
 
 
 
 

12 
 
 

25 
 
 
 

16 
 
 
 

16 

ต่ำมาก 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

สูงมาก 
 
 
 

สูง 
 
 
 

สูง 

4 
 
 
 
 

3 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงพยาบาลวังเหนือ 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ลำดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

2. ด้านการจัดหาพัสดุ เพ่ือให้การดำเนินงาน
ด้านพัสดุมีความถูกต้อง 
โปร่งใส ตามระเบียบ
และกฏหมายที่เกียวข้อง 

2.1 การกำหนดความ
ต้องการ 
 

1.กำหนดนโยบายการจัดหาวัสดุ
และครภุณัฑ์ให้สอดคล้องพัฒนา
ระบบ service plan 
2.ดำเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการของจังหวัด CUP 
และ คปสอ. 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

12 
 

ปานกลาง 
 

3 

3. ด้านการจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.1 การวางแผนการ
จัดหาพัสดุ 

- จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่
ครอบคลุมกรณีเร่งด่วน 
-ไม่ดำเนินการขออนุมัติปรับ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

4 3 12 ปานกลาง 1 

4. ด้านการดำเนินการ
จัดหาพัสดุ 

 4.1 หน่วยงานที่
ต้องการพัสดุไม่มีความรู้
ในการกำหนด TOR 
 
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วนกระชั้นชิด 

- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอ
ราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทาง
เทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผล 
การพิจารณา 
- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

4 
 
 
 

3 

3 
 
 
 

3 

12 
 
 
 

9 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 

3 
 
 
 

4 

5. ด้านการตรวจรับ
พัสดุ 

 5.1 การตรวจรับพัสดุ
ไม่เป็นไปตามสัญญา
หรือข้อกำหนด 

-บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ความชำนาญทักษะที่ดี
ในการตรวจรับพัสดุ 

3 3 9 ปานกลาง 4 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงพยาบาลวังเหนือ 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ลำดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

6. ด้านการควบคุมงาน  6.1 ช่างควบคุมงาน
ที่มาจากภายนอกขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
แบบรูปรายการก่อสร้าง 

- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการทำให้มีการ
แก้ไขแบบรูปรายการ และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า
ไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญา
จ้าง 

3 3 9 ปานกลาง 4 

7. ด้านการควบคุมพัสดุ  7.1 พัสดุมีการสูญหาย/
เสียหาย 

- ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม
กำกับดูแล 

3 3 9 ปานกลาง 4 

8. ด้านการจำหน่าย 
พัสดุ 

 8.1 มีพัสดุที่
เสื่อมสภาพหมดความ
จำเป็นในการทำงาน
จำนวนมาก 

- เจ้าหน้าที่ , ผู้ใช้งาน  
ขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อ
พัสดุชำรุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุ
เพ่ือทำการจำหน่าย 

3 3 9 ปานกลาง 4 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ำตั้งแต่คะแนน 15 คะแนน 
จำนวน 3 ด้าน 

 จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลวังเหนือมีความเสี่ยงสูงดังนี้ 
1. ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน พบว่าการกำหนดแผนและ Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แตกต่าง

กัน การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบค่าเสื่อมล่าช้าขาดการควบคุมกำกับในระดับโรงพยาบาล 
   แนวทางแก้ไข – ทบทวน Flow ขั ้นตอนการปฏิบัติงาน/แนวทางการดำเนินงาน รูปแบบ 

แนวทาง  ขั ้นตอนและหลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการที่ชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน และกำกับติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ 

2. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการย้ายหรือเกษียณ ลาออก ของผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมกำกับและ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ ่งเป็นสายสนับสนุน จึงทำให้งานขาดความต่อเนื ่องและเจ้าหน้าที ่ที ่ปฏิบัติงานแทนไม่มี
ประสบการณ์และทักษะภาระงานเพิ่มข้ึน  

แนวทางแก้ไข 1.จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/ส่งจนท.ใหม่เข้าอบรมเพ่ิมพูนทักษะ 
       2.เตรียมคนทดแทนก่อนการย้ายหรือการเกษียณ 

  3.ด้านการตรวจสอบภายใน  การดำเนินงานระบบควบคุมภายในมิติด้านพัสดุใช้ระบบประเมิน
ตนเอง ความเข้าใจเกณฑ์การประมเนไม่เป็นแนวทางเดียวกัน 2.ขาดระบบการสุ่มตรวจสอบภายในหน่วยงาน
โรงพยาบาลชุมชน 

แนวทางแก้ไข  1.ประชุมทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
                   2.ให้มีระบบตรวจสอบภายในไข้วกลุ่มงานในโรงพยาบาล อย่างสม่ำเสมอ 

 สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่น ๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ำ) สามารถที่
จะแก้ไขไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลวังเหนือได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการ
กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 
 1) ประกาศโรงพยาบาลวังเหนือ เรื ่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงพยาบาลวังเหนือ 
 2) ประกาศโรงพยาบาลวังเหนือเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลวังเหนือ 
 3) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือ 
 4) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6) ประกาศโรงพยาบาลวังเหนือ ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการดำเนินการเพ่ือ
ส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 7) กำหนดวางกรอบแนวทางเพ่ือว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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  ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส 
สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง   
มีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุ 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  โรงพยาบาลวังเหนือ เสนอปัญหาอุปสรรคและกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
วังเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
  1.การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ขาดการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบใหม่ 
  2.การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผล
ทำให้ยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนในการดำเนินงานใหม่ ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เกิดความล่าใช้ใน
กระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือโดยภาพรวม   
  3.การจัดซื้อจัดจ้างบางรายงการต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดใน
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้ 
  4.ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดซื ้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของ
หน่วยงาน เช่น มีการระบาดของโรคโควิด19  ,ราคาพัสดุเพิ่มขึ้น, การจัดสรรงบประมาณในรอบแรกไม่เพียงพอ      
ทำให้การดำเนินการบางรายการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ได้รับพัสดุ ล่าช้า และไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
 

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลวังเหนือ แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ วัสดุทั่วไป ,ยาและเวชภัณฑ์

มิใช่ยา,วัสดุวิทยาศาสตร์ , วัสดุการแพทย์, วัสดุทันตกรรม, ค่าใช้สอย  และครุภัณฑ์  และงบลงทุน ซึ่งมีหน่วยงาน
รับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการตามแผน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัช
กรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน 32,272,160.00 บาท  โดยแยกเป็นเงิน
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 2,183,000.00  บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) 30,089,160.00  
ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้ 
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1.เงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ได้รับจัดสรร จำนวน 2,183,000.00  บาท  แผนสิ่งก่อสร้าง จำนวน  3 

รายการ แผนครุภัณฑ์ 1 รายการ  โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 2,137,000.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 97.78  ประหยัดงบประมาณได้ 46,000.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.11 

2. ประเภทวัสดุ ได้รับจัดสรรเงินบำรุงเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างและมีการดำเนินการ ดังนี้  
 2.1 ประเภทวัสดุทั ่วไป ได้ร ับเง ินจัดสรร  2,445,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ               

ในปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 2,185,411.04 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.37  ประหยัดงบประมาณได้ 
333,754.90  คิดเป็นร้อยละ 10.62 

 2.2 ประเภทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ได้รับเงินจัดสรร  10,808,700.00 บาท บาท ดำเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 10,802,418.47  บาท คิดเป็นร้อยละ 36.44  ประหยัด
งบประมาณได้  6,281.53 บาท คิดเป็นร้อยละ  0.06 

2.3 ประเภทวัสดุการแพทย์ ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร  2,500,000.00 บาท ดำเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 2,742,249.52 บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.25 จัดซื้อเกินงบประมาณ      
242,249.52บาท คิดเป็นร้อยละ 9.69 

2.4 ประเภทวัสดุทันตกรม ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร  250,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 295,800.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1  จัดซื้อเกินงบประมาณ 45,800.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 18.32 

2.5 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร  3,886,000.00 บาท ดำเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 4,349,891.68บาท  คิดเป็นร้อยละ 14.67  จัดซื้อเกินงบประมาณ 
จำนวน 463,891.68  บาท คิดเป็นร้อยละ 11.94 

2.6 ประเภทค่าใช้สอย ได้รับเงินจัดสรร  ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร  9,199,960.00 บาท 
ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 8,542,673.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.82  ประหยัด
งบประมาณได้ จำนวน 657,286.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.14 

2.7 ประเภทครุภัณฑ์ ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร 999,500.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 727,590.00  คิดเป็นร้อยละ 2.45  ประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 
271,910.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 27.20 
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 จากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ทั้ง 8 ประเภท เป็นดังนี้ 

- การจัดซื้อประเภทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ 36.44 
- การจัดซื้อประเภทวัสดุการแพทย์ สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ 9.25 
- การจัดซื้อประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ 14.67 
- การจัดซื้อประเภทวัสดุทันตกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 1 
- การจัดซื้อประเภทวัสดุทั่วไป สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 7.37 
- การจัดซื้อประเภทค่าใช้สอย สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ 28.82 
- การจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ 2.45 
- การจัดซื้อจ้างงบลงทุน สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ  97.78 

สรุป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลวังเหนือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามหมวด         
8 หมวด  มีผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้ง 8  หมวดเป็นไปตามแผนงบจัดสรร ความสามารถในการประหยัด
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 อยู่ที่ ร้อยละ  1.52 

 
 

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

  โรงพยาบาลวังเหนือ นำเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ดังนี้ 

1.โรงพยาบาลวังเหนือ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพ่ือกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.โรงพยาบาลวังเหนือ จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

3.มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน (สขร.1) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุ
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนี้ 
   3.1 จัดทำแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เสนอผู้บริหารของ
หน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  4.ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ 1.เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 2.เว็บไซต์ของหน่วยงาน 3.ปิดประกาศท่ีหน่วยงาน 
  5.จัดอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
กฎระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  6.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของแต่ละคลัง กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปี การรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี อย่างรอบคลอบและรัดกุม 
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บรรณานุกรม  
 

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ITA 2564 Integrity 
andTransparency Assessment คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. ตุลาคม 2563 เอกสารรายละเอียดการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. แผนบริหารความเสี ่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO 
โครงการ สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MOIT3 ข้อ 3 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังเหนือ 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวังเหนือ 
วัน/เดือน/ปี  :  25 ตุลาคม 2565 
 
หัวข้อ : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
 
                            ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

                        (นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)                                          (นางสาวพิชญพร พรึงลำภู) 
                   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                            นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
                      หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ 
              วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565                                วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางธัญชิตา  ใจตรง) 
เจ้าพนักงานพัสดุ 

วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 

https://wangnueahospital.com/imageupload/32143/ITA2566/File/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%2066.pdf


 


