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ค ำน ำ 
 

โรงพยำบำลสบเมย ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกแหล่งงบประมำณ ทุกวิธีกำรจัดหำเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร
วิเครำะห์ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแลว้เสร็จ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยจ ำแนกตำมวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง และร้อยละของจ ำนวนงบประมำณ วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

 
 
                                                               งำนพัสดุ 

โรงพยำบำลสบเมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
          หน้ำ 

 รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง      1 
 จ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีจัดซื้อจัดจ้ำง    2 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง       3 
 กำรวิเครำะห์ปญัหำ อปุสรรค ข้อจ ำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   6 
 กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ   6 
 แนวทำงกำรแก้ไขในกำรปรบัปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   6 
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แผนภูมิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสบเมย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 โรงพยำบำลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ 2563 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงจำกเงินงบประมำณ (งบค่ำเสื่อม) และเงินนอกงบประมำณ (เงิน
บ ำรุง) ทุกวิธีกำร ที่ด ำเนินกำรโดยงำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลสบเมย เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรวิเครำะห์ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปงีบประมำณ 2563 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และร้อยละของจ ำนวนงบประมำณ
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2563 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปช่ันและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ
ต่อไป 
 โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ปัญหำ
อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ แนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำ
พัสดุ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม 
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 จ ำนวน....22,162,578.34.....บำท 

 - งบประมำณ (เงินบ ำรุง)..... 19,726,266.34..... บำท 
 - งบรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน...(งบค่ำเสื่อม)....2,436,312...บำท....... 
  - ค่ำครุภัณฑ์.....1,873,920...... บำท 
  - ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง….562,392…บำท 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21,163,578.34 

0 999,000 

22,162,578.34 

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

วธิีเฉพำะเจำะจง วธิีเฉพำะเจำะจง 
วธิีคัดเลอืก 

 

วธิีประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ (e-

bidding) 

รวม  

แผนภูมิผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 

22,162,578.34 22154478.34 

8,100 
0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

งปม.ท่ีได้รับ งปม.ท่ีใช้ไป งปม.ท่ีประหยัด 

แผนภูมิผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 
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  2. จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
  โรงพยำบำลสบเมย ได้ด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำง จ ำนวน...1,638.....โครงกำร          
งบประมำณ ... 22,162,578.34......บำท 

   
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 โรงพยำบำลสบเมย ได้ด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำง รวมทัง้สิ้น จ ำนวน..1,638..โครงกำร รวม...1,638...ครั้ง  
จ ำแนกตำมวิธีจัดซื้อจัดจ้ำงที่มจี ำนวนสูงสุด คือวิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน...1,637...ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ..95.49..
รองลงมำคือวิธีประกวดรำคำอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) จ ำนวน...1.....ครัง้ คิดเป็นร้อยละ......4.51.....  
 

งบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรในกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงตำมแผน 

งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมแผน 

 
ประหยัดงบประมำณ 

ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงตำมแผนกำรใช้จ่ำย  

งบประมำณ 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ ตำมแผน 

(โครงกำร) 
ไม่ตำมแผน 
(โครงกำร)  

22,162,578.34 22,154,478.34 99.96 8,100 0.03   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 
(ครั้ง) 

งบประมำณ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ 

วิธีเฉพำะเจำะจง 1,637 21,163,578.34 95.49 
วิธีคัดเลือก - - - 
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding) 

1 999,000 4.51 

รวม  1,638 22,162,578.34 100 
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โรงพยำบำลขุนยวม มีงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี 2563 รวมทั้งสิ้นจ ำนวน... 17,988,387.21...บำท โดยใช้
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน.... 17,924,267.21....บำท คิดเป็นร้อยละ.........99.64........ 
สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ จ ำนวน .......64,120...... บำท คิดเป็นร้อยละ.......0.36................ ทั้งนี้ มี
โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี จ ำนวน.....1,457.......... 
โครงกำร และไมเ่ป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี จ ำนวน.....-....... โครงกำร 
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงพยำบำลสบเมย วิเครำะห์จำกควำมเสี่ยงที่มอียู่ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงำน มำตรกำร/กิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

 
ขั้นตอนท่ี 1 ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
1. ด้านสภาพแวดล้อมท่ัวไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
1.1 ด้ำนนโยบำย ไม่มีกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อให้

ยึดถือและปฏิบัตทิี่ชัดเจน 
บุคลำกรไม่มีแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ 

ก ำหนดแนวทำงเพื่อให้
บุคคลำกรยึดถือในกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
 

1.2 ด้ำนระเบียบกฎหมำย มีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนงัสือเวียน
เพิ่มเตมิบ่อยครั้ง 

ท ำให้เกิดควำมสับสนต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

ต้องใหผู้้ปฏิบัตงิำนพัสดเุข้ำรับ
กำรฝกึอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ควำมรู้อย่ำงต่อเนือ่ง 

1.3 ด้ำนข้ันตอนกำร 
     ปฏิบัติงำน 

ผู้บริหำรที่ควบคุมก ำกับดูแลไม่
มีกำรก ำหนดข้ันตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

ท ำให้เกิดปัญหำกำร
ปฏิบัติงำนพสัดุล่ำช้ำ 

ก ำหนดรปูแบบ แนวทำง 
ข้ันตอน และหลกัเกณฑ์
ส ำหรับด ำเนินกำรที่จัดเจน ให้
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัตงิำนพัสดุ
ทรำบ เพื่อลดข้ันตอนกำร
ปฏิบัติงำนใหเ้กิดควำมรวดเร็ว 
ถูกต้อง และเป็นธรรม 

1.4 ด้ำนเจ้ำหน้ำที ่ มีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่
ผู้รบัผิดชอบเนื่องจำกลำออกไป
รับกำรบรรจุหรือมกีำร
สับเปลี่ยนหน้ำที่  

ท ำให้ผูป้ฏิบัติงำนพสัดุยังไมม่ี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ
กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องกบังำน
พัสดุที่ถูกต้อง 

ควรจัดหำบุคคลำกรด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนพสัดุเพิม่และส่ง
อบรมให้ควำมรู ้

1.5 ด้ำนกำรตรวจสอบ 
     ภำยใน 

หน่วยงำนไม่มีเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยในโดยตรง 
และไม่มีกลุ่มงำน/งำน
ตรวจสอบภำยใน 

เจ้ำหน้ำที่พสัดุ เป็นผู้จัดท ำ
และตรวจสอบภำยใน ท ำให้
กำรตรวจสอบไม่สำมำรถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและ
ทั่วถึง เป็นผลใหก้ำรประเมิน
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำพแวดล้อมกำรบรหิำร
จัดกำรพสัดุไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

ควรจะจัดต้ังกลุม่งำน/งำน ที่
รับผิดชอบกำรตรวจสอบ
ภำยในโดยตรง จะได้ช่วย 
ตรวจสอบอีกครั้ง 
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2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
กำรก ำหนดควำมต้องกำร 
 
 
 

ในกำรก ำหนดควำมต้องกำร 
ในกำรจัดท ำแผนขอ
งบประมำณ หน่วยงำนที่ขอ
ไม่มีแนวทำงก ำหนดควำม
ต้องกำรใช้พสัดุ ไม่ระบุ
ควำมต้องกำรใช้พัสดทุี่
ชัดเจน 

เป็นเหตุให้ได้พสัดุไม่
ตรงตำมคุณลกัษณะที่
ต้องกำรใช้ รำคำไม่
เหมำะสม และไม่ทัน
ต่อกำรใช้งำน  

ควรก ำหนดนโยบำยในกำร
ก ำหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน 
เพื่อให้แตล่ะหน่วยงำนใช้เป็น
แนวทำงในกำรก ำหนดควำม
ต้องกำรใช้พสัด ุ
 

3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
กำรวำงแผนกำรจัดหำพสัด ุ ควำมล่ำช้ำในกำรเสนอแผน

และลงนำมอนมุัติแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

ท ำให้หน่วยงำนไม่
สำมำรถด ำเนินกำร
จัดท ำแผนได้ทันตำม
ระยะเวลำที่กระทรวง
ก ำหนด 

มีกำรเปลี่ยนแปลงค ำสัง่   ใน
กำรมอบอ ำนำจเพื่อควำม
คล่องตัวในด้ำนกำรบรหิำร
จัดกำร กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

4. ปัญหาด้านการก าหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง 
กำรก ำหนดคุณลักษณะ/รำคำกลำง ควำมผันผวนของรำคำวัสดุ

ที่จัดซื้อจัดหำหรอืจัดจ้ำง
และจำกสภำพพื้นที่ของ
จังหวัด 

ท ำให้รำคำกลำงไม่
เป็นไปตำมข้อเทจ็จริง 
และสงูกว่ำรำคำกลำง
ที่ใช้มำตรฐำนทั่ว
ประเทศ 

ศึกษำวิเครำะห์แนวโน้มของ
รำคำวัสดุที่มผีลจำกกำร
เปลี่ยนแปลงจำกรำคำน้ ำมัน
หรือภำวะเศรษฐกิจโลก/มีกำร
ก ำหนดยืนรำคำ รวมถึงกำร
เจรจำต่อรอง 

5. ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
5.1 หน่วยงำนที่ต้องกำรพสัดุ ไม่มี
ควำมรู้ในกำรก ำหนด Tor 
(รำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรำยละเอียด
ของตัวพัสดุหรือของผลส ำเรจ็ของ
งำนหรอืของตัวผูท้ี่จะเข้ำแข่งขัน
เสนอรำคำไม่ชัดเจน 
 

ท ำให้เมือ่ประกำศประกวด
รำคำไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
รำคำ หรือยื่นเสนอรำคำแต่
ไม่มีผูผ้่ำนข้อเสนอทำง
เทคนิค หรือมีกำรอุทธรณ์
ผลกำรพจิำรณำ  

หน่วยงำนไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดหำได้ทัน
ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้ในแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือตำม
ระยะเวลำที่กระทรวง
ก ำหนด ท ำให้กำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงล่ำช้ำ  

ควรจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้
เจ้ำหน้ำที่ทีร่ับผิดชอบในกำร
จัดท ำขอบเขตของงำน TOR 
เกี่ยวกับวิธีกำรก ำหนดควำม
ต้องกำรพสัด ุ

5.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทีเ่ร่งด่วน 
กระช้ันชิด 

ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลำดในกำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ตำมกฎหมำย 
ใหม่ได้ 

อำจเกิดข้อทักท้วงที่มำ
จำกหน่วยงำน
ภำยนอก เช่น สตง. 
หรือตรวจสอบภำยใน
กระทรวง 

เนื่องจำกกำรจัดซือ้จัดจ้ำง
ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครฐั พ.ศ. 
2560 มีระเบียบก ำหนดวิธี
ปฏิบัติและระยะเวลำ ควรให้
ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำน จะได้มีกำรวำง
แผนกำรท ำงำน 
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6. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 
ปัญหำบุคลำกรทีเ่ป็น
คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัด ุ

บุคลำกรที่ได้รบักำรแตง่ตั้ง
เป็นคณะกรรมกำรตรวจรบั
พัสดุ ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ควำมช ำนำญและทักษะที่ดี
เกี่ยวกับกำรตรวจรบักำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

ท ำให้กำรตรวจรับพสัดุ ไม่
เป็นไปตำมสัญญำหรือ
ข้อก ำหนด 

ควรมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
เฉพำะด้ำนและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แก่เจ้ำหน้ำทีห่รอืผู้
ที่เป็นเป็นคณะกรรมกำรตรวจ
รับพสัดุ  

7. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 
ปัญหำช่ำงผู้ควบคุมงำน ทีม่ำ
จำกหน่วยงำนภำยนอก 

บุคลำกรที่ได้รบักำรแตง่ตั้งให้
เป็นผู้ควบคุมงำน ที่มำจำก
หน่วยงำนภำยนอก ขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแบบรูป
รำยกำรกอ่สร้ำง 

ท ำให้กำรส่งมอบงำนไม่
เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำร
ก่อสร้ำง จึงท ำใหม้ีกำร
แก้ไข ให้ตรงตำมแบบรปู
รำยกำร ท ำให้ระยะเวลำใน
กำรก่อสร้ำงล่ำช้ำออกไป
และไม่เป็นไปตำมก ำหนด
ระยะเวลำในสญัญำจ้ำง 

ควรท ำควำมเข้ำใจแบบรูป
รำยกำร ก่อนท ำกำรก่อสร้ำง 
ให้แก่ช่ำงผู้ควบคุมงำนที่มำ
จำกหน่วยงำนภำยนอก 

8. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ 
   พัสดุเกิดกำรสูญหำย/ 
   เสียหำย 

ไม่มีสถำนทีจ่ัดเกบ็พสัดุที่
ปลอดภัย ไม่มผีู้ควบคุมดูแล 
พัสด ุ

หน่วยงำนต้องสูญเสียด้ำน
ทุนกำรชดเชยควำมสญู
หำย ควำมเสียหำยที่เกิด
ข้ึนกับพัสดทุี่จัดเก็บ 

จัดท ำสถำนทีเ่กบ็พัสดทุี่มี
ลักษณะมิดชิดจัดใหม้ี
เจ้ำหน้ำที่ควบคุมหอ้งพสัดุ 
โดยให้มีกำรขออนุญำตเปิด
ห้องเก็บพัสดุทกุครั้งที่มีกำร
ขอใช้ห้องพสัดุ 

9. ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสดุ 
    มีพัสดุที่เสื่อมสภำพ หมด
ควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำนเป็น
จ ำนวนมำก 
 
 

พัสดุที่ช ำรุดเสื่อมสภำพไม่
ส่งคืนเพือ่น ำมำจ ำหน่ำย 
 
 

พอไปตรวจพบท ำให้มีพสัดุ
คงเหลือทีห่มดควำมจ ำเป็น
จ ำนวนมำก 
 
 

ให้มีกำรจ ำหน่ำยพัสดุตำม
สภำพควำมเป็นจรงิหรือ
ข้อเท็จจรงิที่คณะกรรมกำรได้
ท ำกำรตรวจสอบประจ ำปีและ
ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ 
เพื่อใหก้ำรเก็บรักษำพสัดุมี
น้อยที่สุด และเพื่อหลกีเลี่ยง
พัสดุเกินควำมจ ำเป็นและ
ล้ำสมัยเป็นกำรประหยัด
งบประมำณของหน่วยงำนใน
อนำคต 
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4. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
5.1 ปัญหำเรื่องระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเร่งด่วน ตำมมำตรกำรเรง่รัด

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเบิกจ่ำยงบประมำณ เนื่องจำกระยะเวลำและวิธีกำรด ำเนินกำรถูกก ำหนดโดยระเบียบฯ 
อำจสง่ผลใหเ้กิดควำมเสี่ยงที่จะเกิดผิดพลำดในกำรด ำเนินงำนได้ 

 5.2 ปัญหำในกำรไม่มีผู้เช่ียวชำญในกำรก ำหนดคุณลักษณะ 
 5.3 ผู้ขำยไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิคในพัสดุที่ขำย 
 5.4 มีกำรจัดซื้อนอกแผน 
 5.4 โรงพยำบำลขำดสภำพคล่องทำงด้ำนกำรเงินท ำให้ประสิทธิภำพในกำรช ำระหนี้ต่ ำ ท ำให้

เกิดปัญหำในกำรสั่งซื้อสัง่จำ้ง ผู้รับจ้ำงไม่รับออเดอรก์ำรสั่งซื้อของหรอืวัสดุ เกิดกำรต่อรองกำรจ่ำยหนี้ ซึ่งท ำให้
เป็นอุปสรรคที่ส ำคัญของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนซื้อจ้ำง 

5. การประหยัดงบประมาณ 
 ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงทั้ง 1,638 โครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเสร็จสิ้น

เฉลี่ยร้อยละ100 โดยสำมำรถประหยัดงบประมำณได้ จ ำนวน 8,100.00 บำท (แปดพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน)    
คิดเป็นร้อยละ 0.03 

6. แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6.1 เมื่อผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบงบประมำณแล้วให้มีกำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
จัดหำพัสดุ จัดเตรียมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (Spec) / รูปแบบรำยกำรรำคำกลำง จัดท ำ Time line 
ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ก ำหนดไว้ รวมถึงมีกำรประชุมเพื่อวำงแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่
ชัดเจนแก่ผู้เกี่ยวข้อง  

6.2 จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงใหค้รอบคลุม และควบคุมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ดี ควบคุมกำรใช้
วัสดุให้มีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ ประหยัดและมีประสิทธิผลสูงสุด 
 
 


