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บทท่ี 1 

บทน า 
โรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและ

การจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งงบประมาณ (งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยส่วนงานพัสดุ โรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
ตามที่ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐของโรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลา
ที่ก าหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด การปฏิบัติงานพบปัญหา อุปสรรค และต้อง
ปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สมประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการภาครัฐภายใต้ข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ภาครัฐ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต
คอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
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บทท่ี 2 

ผลการด าเนินการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
โรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินนอกงบประมาณ 
(เงินบ ารุง)  ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลานสัก เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
วิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 

  โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ จะประกอบด้วยรายงานสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2. ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามวิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 (โครงการ) 

ร้อยละ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 
วิธีคัดเลือก - - 
วิธีเฉพาะเจาะจง 1,442 100 

รวม 1,442 100 
   

โดยจ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ทั้งหมด 1,442 โครงการ แบ่งเป็นดังนี้ 

ประเภทโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ ร้อยละ 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 494 34.26 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป 618 42.86 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม  105 7.28 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 77 5.34 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ 97 6.73 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  51 3.53 

รวม 1,442 100.00 
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  2.1 ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ าแนกตามประเภทโครงการจากตารางดังกล่าวข้างต้น งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณของโรงพยาบาลลานสักที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวนเงินทั้งสิ้น 
35,716,337.66 บาท (สามสิบห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) 
พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภทโครงการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มี
จ านวนสูงสุด เป็นจ านวนเงิน 17,036,201.78 บาท (สิบเจ็ดล้านสามหมื่นหกพันสองร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบ
แปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 47.70 ของงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด โดยจ าแนกประเภท
โครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้ 

ประเภทโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 17,036,201.78 47.70 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป 8,795,553.49 24.62 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม  306,658.41 0.86 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,210,730.25 17.39 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ 1,870,178.73 5.24 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  1,497.015.00 4.19 

รวม 35,716,337.66 100.00 
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แสดงร้อยละจ านวนรายการด าเนินการแล้วเสร็จ
จ าแนกตามประเภทโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โครงการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป

โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุทันตกรรม

โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์

โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์

โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แสดงร้อยละจ านวนงบประมาณด าเนินการแล้วเสร็จ
จ าแนกตามประเภทโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โครงการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป

โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุทันตกรรม 

โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์

โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
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บทท่ี 3  
 

สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพสัด ุประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
(วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยัดงบประมาณ) 

3.1 การประหยัดงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี แบ่งพัสดุออกเป็น 6 หน่วย

จัดซื้อ ได้แก่ วัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ ยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุทันตกรรม ซึ่งมีหน่วยรับผิดชอบจัดท าแผนและ
ด าเนินการตามแผน จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มงานพยาบาล กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มงานทันตกรรม ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 42,725,942.98 บาท    
(สี่ สิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์ )  ด า เนินการจริ ง 
35,716,337.66 บาท (สามสิบห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) 
ประหยัดงบประมาณได้ 7,009,605.32 บาท (เจ็ดล้านเก้าพันหกร้อยห้าบาทสามสิบสองสตางค)์ 

3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงผลกระทบต่อหน่วยงานมาตรการกิจกรรมควบคุม
โดยด าเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิด 
ความเสี่ยง 

ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม 

1.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
1.1 ด้านนโยบาย 
 

ถ่ า ย ท อ ด ล ง ไ ป ไ ม่ ถึ ง
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ 

มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
แตกต่างจากนโยบายที่
ก าหนดไว้ 

ก าหนดแนวทางที่ชัดเจน
ในการปฏิบัติ 

1.2 ด้านระเบียบ
กฎหมาย 

มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เ กิ ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ที่
แตกต่างกัน 

จัดอบรมให้มีความรู้ใน
เรื่อง พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิด 
ความเสี่ยง 

ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม 

1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ (ต่อ) 
1.3  ด้านขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1. ก าหนดแผน ขั้นตอน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
2.การจัดซื้อจัดจ้างเกิด
ความล่าช้า 
3.ขาดการควบคุมก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน 

การด าเนินการไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.ทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติและหลักเกณฑ์
ส าหรับการด าเนินการที่
ชัดเจน 
2.ก ากับติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าทุกเดือน 

1.4 ด้านเจ้าหน้าที่ 
 

มีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ใหมจ่ากการเกษียณย้าย
ออก 

1. ความรู้ และทั กษะ
ของผู้ปฏิบัติงานใหม่  
2. ระยะเวลาการหาคน
ทดแทนล่าช้า 

1. จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ 
2.เตรียมการหาคน
ทดแทนก่อนมีการ
โยกย้าย หรือลาออก 

1.5 ด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

 

1. ระบบควบคุมภายใน
มิติด้านพัสดุใช้ระบบ
ประเมินตนเองความ
เข้าใจในเกณฑ์ประเมินมี
ความเข้าใจที่แตกต่างกัน  
2. ขาดระบบการสุ่ม
ตรวจภายในโรงพยาบาล
ชุมชน 

หน่วยงานไม่ทราบความ
เสี่ยงที่แท้จริง 

1. ประชุมท าความเข้าใจ
ให้ไปในทางเดียวกัน 
2. ใช้ระบบควบคุมระบบ
ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานด าเนินการโดย
คณะท างานย่อยกลุ่มงาน
ของโรงพยาบาลชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ 

2.ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
ก า ร ก า ห น ด ค ว า ม
ต้องการ 
 

ก าหนดความต้องการใน
การท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนา
ระบบ service plan 
ของจังหวัดอุทัยธานี 

พัสดุที่ได้รับไม่ตรงกับ
คุณลักษณะที่ต้องการใช้
ราคาไม่เหมาะสม และ
ไม่ทนต่อการใช้งาน 

1. ก าหนดนโยบายการ
จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับระบบ 
service plan ของ
จังหวัดอุทัยธานี  
2. ด าเนินการในรูป
คณะกรรมการของ
จังหวัดและ คปสอ. 

3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การวางแผนการจัดหา
พัสดุ 
 

1. จัดท าแผนจัดซื้อ/จัด
จ้างไม่ครอบคลุมรายการ
กรณีเร่งด่วนโครงการ
กลุ่มงาน  
 

1. หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดท าแผนได้ 
ทานตามระยะเวลาที่
กระทรวงก าหนด  
2. จัดซื้อนอกแผน 

1. จัดระบบการ
ตรวจสอบแผนในรูป
คณะกรรมการ  
2. ก าหนดระยะ เวลา
อนุมัติแผน  
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ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม 

 2. ไม่ปรับแผนซื้ อจ้ าง
กลางป ี

 3. มีระบบปรับแผนกลาง
ปีและกรณีเร่งด่วน 

4 ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
4.1 หน่วยงานที่ต้องการ
ใช้พัสดุไม่มีความรู้ในการ
ก าหนด (TOR) 
คุณลักษณะพัสดุหรือ
ผลส าเร็จของงาน 
 

ท าให้เมื่อประกวดราคา
ไปแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคาหรือเม่ือยื่นแล้วไม่มี
ผู้ผ่านข้อเสนอทาง
เทคนิคหรือมีการ
อุทธรณ์ผลพิจารณา 

หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือตามระยะเวลาที่
ก าหนดท าให้การ
ด าเนินการเกิดความล่าช้า 

ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการจัดท า
ร่างขอบเขตของ TOA 
เกี่ยวกับวิธีการก าหนด
ความต้องการพัสดุ 

4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วนกระชั้นชิด 
 
 

ท าให้เกิดความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดความรับ
ผิดพลาดในการ
ด าเนินการและการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
กฎหมายใหม่ได้ 

  

5 ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 
บุคลากรที่เป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

บุคลากรที่เป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการตรวจ
รับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้การตรวจรับพัสดุ
ไม่เป็นไปตามสัญญา
หรือข้อก าหนด 

ให้ความรู้ในเรื่องระเบียบ
เฉพาะด้านบุคลากรที่
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 

6.ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสดุ 
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมด
ความจ าเป็นในการใช้
งานเป็นจ านวนมาก 
 

พัสดุช ารุดเสื่อมสภาพไม่
ส่งคืนเพื่อน ามาจ าหน่าย
อาจเกิดการสูญหายได้
เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลหรือ
มีการตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

1. มีพัสดุคงเหลือใน
ทะเบียนคุมทั้งหมด
ความจ าเป็นจ านวนมาก  
2. พัสดุรอจ าหน่ายไม่
จัดเก็บในสถานที่ไม่
ปลอดภัย 
3. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ในเรื่องในการจ าหน่าย
พัสดุตามระบียบฯ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
2. ด าเนินการจ าหน่าย
พัสดุอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
3. เก็บรักษาครุภัณฑ์รอ
การจ าหน่ายในสถานที่ที่
ปลอดภัย  
4. อบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่และให้ศึกษา
ระเบียบด้วยตนเองให้
เข้าใจ หากไม่เข้าใจให้
ปรึกษากับหัวหน้าหรือ
ทาง สสจ.ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดระดับของความเสี่ยง (Degerr of Risk) 

การก าหนดระดับความเสี่ยงแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelinhood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุวงเล็บโอกาสโดนผลกระทบซึ่งระดับความเสี่ยงก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับได้แก่ 1 ระดับ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงระดับต่ ามาก คะแนน   1-4 
2. ความเสี่ยงระดับต่ า  คะแนน   5-8 
3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน   9-14  
4. ความเสี่ยงระดับสูง  คะแนน   15-20  
5. ความเสี่ยงระดับสูงมาก คะแนน  21-25 

การก าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ(ต่อการด าเนินงาน) 
ระดับ  ผลกระทบ   ค าอธิบาย 
5  สูงมาก   มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมากเช่นหยุดด าเนินการ 

มากกว่า 1 เดือน 
4  สูง  มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงเช่นหยุดด าเนินการ 1 เดือน 
3  ปานกลาง มีการชะงักงานอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนินงาน 
2  น้อย  มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน  
1  น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 
 
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง  

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
พบว่าการก าหนดแผนและการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ แตกต่างกันของการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน  

งบค่าเสื่อมล่าช้าขาดการควบคุมก ากับในระดับโรงพยาบาล  
      แนวทางแก้ไข  

1. ทบทวนแนวทางการด าเนินงานรูปแบบแนวทางข้ันตอนและหลักเกณฑ์ส าหรับด าเนินการ
ที่ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน  

2. ก ากับติดตามและรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน 

2. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากการเกษียณ การย้าย และการลาออกของผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุมก ากับและปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ ซึ่งเป็นสายงานสนับสนุน เช่น หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาล ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ เจ้าหน้าที่
พัสดุ จึงท าให้งานขาดความต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทน ไม่มีประสบการณ์และทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ และเม่ือเกษียณ ลาออก ต าแหน่งยุบ ถูกทดแทนด้วยลูกจ้างชั่วคราว 

แนวทางแก้ไข  
1. จัดอบรมให้ผู้มีความรู้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพ่ิมพูนทักษะ  
2. เตรียมคนทดแทนก่อนเกษียณย้าย/ลาออกเร่งรัดการสรรหาบุคลากรใหม่ทดแทนผู้

เกษียณและย้าย 
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3. ด้านการตรวจสอบภายใน 
การด าเนินงานระบบควบคุมภายในด้านมิติพัสดุใช้ระบบ ประเมินตนเองความเข้าใจเกณฑ์

การประเมินของผู้ที่ เกี่ยวข้อง ไม่เป็นแนวทางเดียวกันขาดระบบการสุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยงาน 
โรงพยาบาลชุมชน 

แนวทางแก้ไข  
1. ด าเนินการจัดท าประชุมท าความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
2. ให้มีระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานด าเนินการโดยคณะท างาน ตรวจสอบไขว้กลุ่ม 
    โรงพยาบาลชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
ส าหรับแสดงความเชื่อเรื่องอ่ืนๆ วิเคราะห์และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง-ต่ า) 

สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีได้
จัดระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงโดยการก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ ยงใน
การจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 

1. ประกาศส านักงานจังหวัดอุทัยธานี เรื่องนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

2. ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเรื่องเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

3. ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีซี คาดว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้บริหารงานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารงานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

5. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศส านักสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี 

6. ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีว่าด้วยกลไกมาตรการแนวทางการจัดวาง
ระบบในการด าเนินการเพื่อส่วนรวมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

7. ก าหนดกรอบแนวทางเพ่ือว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
8. จัดวางระบบควบคุมภายใน  
9. มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ โรงพยาบาล

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีมาตรฐานการจัดซื้อ 
จัดจ้าง มีความโปร่งใส สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณมี
คุณธรรมเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัดคุ้มค่าและประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการสูงสุด 

3.3 ปัญหาอุปสรรค  
1. กลุ่มงานไม่มีการวางแผนในการใช้เงินหรือเขียนโครงการ เช่น ก่อนจัดท าโครงการ

ไม่ได้ตรวจสอบว่าโครงการที่จะด าเนินการต้องใช้วัสดุอุปกรณ์หรือต้องเตรียมเอกสารอย่างไรท าให้เมื่อเขียน
โครงการก็ไม่ได้ระบุวัสดุอุปกรณ์ลงไป เมื่อด าเนินการจริงไม่มีจึงต้องขอเบิกจากส่วนกลางส่งผลให้แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างคาดเคลื่อน  

2. ความล่าช้าของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณงบลงทุนและการแจ้งจัดสรร 
เงินให้เร่งด าเนินการจัดหาภายในระยะเวลากระชั้นชิด  
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บทท่ี 4 

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

แนวทางแก้ไข 

1. ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จะต้องมีการติดตามและรายงานผล 

การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งเงินในการประชุมกรรมการบริหารหน่วยงานทุกเดือน 

2. ควรมีการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่จะเสนอขอตามแผนเงินบ ารุงไม่ให้ซ้ าซ้อน
กับรายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขอไปกับงบค่าเสื่อม เพ่ือแผนการจัดซื้อจากเงินงบประมาณด้วยเงินบ ารุง 
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และเป็นรายการที่มีความต้องการใช้งานจริง ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อเรื่องงบค่าเสื่อม  

3. เจ้าหน้าที่พัสดุควรมีการศึกษาทบทวนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง  

4. ให้แต่ละหน่วยการสั่งซื้อ ควบคุมก ากับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน กรณีมีการ 
จัดซื้อจัดจ้างนอกแผน ต้องได้รับการอนุมัติก่อนทุกครั้ง และน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการด าเนินงาน 
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วเช่นการควบคุมแผนการควบคุมคลังวัสดุ 
  5. น าโปรแกรมที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้างและช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน
การปฏิบัติงานมาใช้ในหน่วยงาน  
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