
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงพยาบาลลอง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ่
 
 
 



 
 

คำนำ 
 

 โรงพยาบาลลอง  จังหวัดแพร่  ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ตามแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า  สมประโยชน์ต่อภาครัฐ  และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อไป  

 
                                                                  ผู้จดัทำ   นางสาวสุชานันท์  สุรนิทร์ 

                                                                     นักวิชาการพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
2. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบลงทุน 
 โรงพยาบาลลองได้รับการจัดสรรงบลงทุนที่เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าเสื่อม ประจำปีพ.ศ.2562
ตามหนังสือแจ้งจัดสรร ที่ พร 0032.002/ ว216 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี 2562 ทั้งสิ้น  4,711,162.06  บาท   รายละเอียดตามตาราง 1. 
 

ตารางท่ี 1. แสดงร้อยละจำนวนของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือ ด้วยงบเงินงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 

วิธีการจัดซ้ือ 

จำนวนทีข่ออนุมัติจัดซ้ือ จำนวนที่ต้ังเบิกแล้วเสร็จ  ร้อยละของจำนวนครั้ง
ทั้งเบิกแล้วเสร็จ   

คร้ัง รายการ คร้ัง รายการ 

วิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

-ยา Human Insulin 

1 1 1 1 100% 

ดำเนินการแล้วเสร็จ      

วิธีเฉพาะเจาะจง 27 27 27 27 100 % 

งบท่ีได้รับจัดสรร(บาท) มูลค่าที่จัดซ้ือจริง(บาท) ร้อยละการเบิกแล้วเสร็จ 
3,259,800.00 

 

 

3,029,357.33 

 
100% 

มูลค่าประหยดั 125,442.67 บาท 

รายการอยู่ในระหว่างดำเนินการ 

1.ก่อสร้างปรับปรุงอาคารผูป้่วยใน 1,166,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ - 

2.รายการที่อยู่ในระหว่างแจ้งทำ
สัญญา 1.รายการ ปรับปรุงถนนค
สล. ความหนา 0.15เมตร 

338,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ -  

คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ตาม
จำนวนรายการ 

29รายการ สำเรจ็ 27 รายการ ร้อยละ 93.10 

คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ตาม
มูลค่าเบิกจ่าย 

4,711,162.06 3,029,357.33 

 
ร้อยละ 64.30 

 

 



 

 

 

รูปภาพที่ 1 แสดงร้อยละความสำเร็จและมูลค่าประหยัดของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2562   

 

 
 

 
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละจำนวนของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือ ด้วยงบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 

วิธีการจัดซ้ือ 
จำนวนทีข่ออนุมัติ

จัดซ้ือ 
จำนวนที่ต้ังเบิกแล้ว

เสร็จ  
ร้อยละของจำนวนครั้ง 

ต้ังเบิกแล้วเสร็จ 
คร้ัง รายการ คร้ัง รายการ 

วิธีเฉพาะเจาะจง  

- วัสดุสำนักงานใช้ไป 185 185 140 140 100 

- วัสดุยานพาหนะ 9 9 9 9 100 

- วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 48 48 48 48 100 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 0 - 

- วัสดุคอมพิวเตอร ์ 43 43 43 43 100 

93.1, 92%

7.9, 8%

สรุปการด าเนินงานจัดซือ้งบลงทนุ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ระหว่ำงขออนมุติั



- วัสดุงานบ้านงานครัว 165 165 165 165 100 

- วัสดุก่อสร้าง 33 33 33 33 100 

- วัสดุเชื้อเพลิง 50 50 50 50 100 

- วัสดุบรโิภค 195 195 195 195 100 

- วัสดุเครื่องแต่งกาย 5 5 4 4 94.92 

วิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์      

- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 1 1 1 100 % 

- วัสดุการแพทย ์ 0 0 0 0 - 

- วัสดุวิทยาศาสตร ์
(งบวัสดุวิทยาศาสตร์) 

0 0 0 0 - 

วิธีเฉพาะเจาะจง        

-    ยาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ 506 1153 506 1153 100% 

- ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาต ิ 27 29 27 29 100% 

-    วัสดุการแพทย ์ 203 587 203 587 100% 

-    วัสดุเภสัชกรรม 18 53 18 53 100% 

-    วัสดุวิทยาศาสตร ์
   (งบวัสดุวิทยาศาสตร์) 

48 48 48 48 100% 

-    วัสดุทันตกรรม 35 81 35 81 100% 

- ครุภณัฑ์การแพทย ์ 20 20 20 20 100 

- ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 7 7 7 7 100 

- ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 19 19 19 19 100 

- ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 3 3 3 3 100 

- ครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 1 1 1 100 

- ครุภณัฑ์สำนักงาน 1 1 1 1 100 

- ครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 1 1 1 100 

- ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 1 1 1 1 100 

- ครุภณัฑ์มลูค่าตำกว่าเกณฑ ์ 35 35 35 35 100 

รวมทั้งสิ้น 1659 2727 1613 2727 100 
 

 

 

 

 

 



รูปภาพที่ 3 แสดงร้อยละจำนวนของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปี
งบประมาณ 2562 ของโรงพยาบาลลอง มีจำนวนโครงการที่ต้องการจัดซื้อทั้งหมด จำนวน1,660 โครงการ 
พบว่าวิธีการจัดจ้างที่สูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,659โครงการ คิดเป็นร้อยละ  99.94 ของโครงการ
ทั้งหมด รองลงมา คือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.06   
งบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 

วิธีการจัดซ้ือ มูลค่าที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (บาท) มูลค่าที่ได้ดำเนินการ
ต้ังเบิกแล้วเสร็จ 

(บาท) 

ร้อยละ 

- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10,456,126.42 10,022,270.27 88.35 

- ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 140,291.38 139,991.00 

- วัสดุการแพทย์  2,571,802.68 1,793,705.43 

- วัสดุเภสัชกรรม 266,030.00 233,140.00 

- วัสดุทันตกรรม 201,729.70 201,729.70 

- วัสดุวิทยาศาสตร์           
(งบชันสูตร) 

2,350,000.00 2,120,373.00 

- วัสดุใช้ไป(งานพัสดุ)           3,900,000.00  3,608,681.75 

- ครุภัณฑ์(เงินบำรุง) 
1,460,200.00  

 
807,475.00 

- ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 
      400,000.00  

 
136,285.00 

- ครุภัณฑ์การแพทย์งบลงทุน 3,259,800.00 3,029,357.33 

รวม 
25,005,980.18  22,093,008.48 
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สดัสว่นวิธีกำรจดัซือ้/จดัจ้ำง

ผลกำรด ำเนินกำรส ำเร็จ



 

รูปภาพที่ 3  แสดงร้อยละของวิธีการจัดซื้อ 

 
 
 
 ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จากตารางที่ 2 
พบว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อของโรงพยาบาลลอง ที่ได้รับการจัดสรรมา จำนวนเงินทั้งสิ้น 
25,005,980.18 บาท(ย ี ่ส ิบห ้าล้านห้าพันเก ้าร ้อยแปดสิบบาทสิบแปดสตางค์ ) ซ ึ ่งเบ ิกจ ่ายจร ิงท ั ้งสิ้น 
22,093,008.48 บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าหมื่นสามพันแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 88.35 ของวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร 

 

 
3.แสดงร้อยละความสำเร็จของ จัดซื้อจำแนกตามหมวด 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนผลการด าเนินการจัดซือ้/จัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2562
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ครุภณัฑ์ต ่ำกวำ่เกณฑ์
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แผนภมูิแสดงสดัสว่นผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดั
จ้ำง ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2561

มลูค่ำจกัซือ้แล้วเสร็จ



 

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด/ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.1. สินค้าในรายการซื้อร่วม บางรายการขาดส่งบ่อย ส่งผลต่อต้นทุนในการจัดซื้อยา และบางครั้งยอดสั่งซื้อ

ไม่ถึงยอดที่บริษัทสามารถส่งของได ้ 
3.2. ราคากลางยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา บางรายการไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากเกินราคากลาง  
3.3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยังมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เป็น

ระยะ ๆ 
3.4. ผู้ขอซื้อพัสดุ เช่นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ใช้เวลาในการกำหนดคุณลักษณะ และตรวจสอบคุณสมบัติของ

ครุภัณฑ์ก่อนซื้อนานเกินไป ทำให้จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงล่าช้า      
    

  
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 ผลการดำเนินงานจัดซื้อ งบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด  1,659โครงการ จัดซื้อ
แล้วเสร็จจำนวน 1,658 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  99.94 ของโครงการทั้งหมด โดยเป็นการจัดซื ้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง รองลงมา คือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.06  โดยสามารถ
ประหยัดเงินงบประมาณรายจ่ายได้ เฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน จำนวน  125,442.67 บาท ของจำนวนที่เบิกจ่ายไปทั้งหมด ณ วันจัดทำข้อมูล (หนึ่งแสนสอง
หมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ   7.07   
 
 

5. แนวทางแก้ไข 
5.1. รายการซื้อร่วม กำหนดให้มีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกได้ จำนวน 2-3 ลำดับ ครอบคลุมถึงรายการยาที่

ต้องจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมแล้วองค์การเภสัชกรรมไม่สามารถจัดส่งได้ 
5.2. เจ้าหน้าที่พัสดุควรติดตามการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง  
5.3. จัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับภาระงาน 

ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ผู้ขอซื้อในแต่ละหน่วยงาน ควรกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้
ชัดเจน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือความรวดเร็วในการจัดซื้อ 

 

 

 

 

 

6. รายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.1. เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการฝึกอบรม/ทบทวนในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องและรวดเร็วขึน้ 
6.2. เสนอคณะกรรมการบริหารในการจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
6.3. มีรายการยาบางรายการที่องค์การเภสัชกรรมมีรายการผลิตแตไ่มเ่พียงพอจำหน่ายให้ผู้ซื้อในแต่ละเขต

บริการสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนจัดซื้อและงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อ   



 

7. รายละเอียดข้อแก้ไข หรือปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้ดำเนินการ 

7.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงานต่าง ๆ ควรจัดทำประมาณการใช้พัสดุให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้จริง เพื่อให้การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับความเป็นจริง ทำให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลการจัดทำ
แผนไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบเงินบำรุงของโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

7.2 ควรมีการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่จะเสนอขอตามแผนเงินบำรุงไม่ให้ซ้ำซ้อนกับรายการ
ครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขอไปในงบค่าเสื่อม เพ่ือแผนการจัดซื้อด้วยเงินบำรุงใกล้เคียงกับความเป็นจริง และเป็น
รายการที่มีความต้องการใช้งานจริงซึ่งไม่สามารถซ้ือได้ด้วยงบค่าเสื่อม 

7.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ ควรได้รับการติดตั้ง/ทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ เนื่องจากมีการบังคับใช้
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  รวมถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง   และยังคงมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เป็นระยะ ๆ  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุจึงต้องได้เข้าร่วมรับการอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว 

7.4 เจ้าหน้าที่พัสดุควรได้รับการเข้าอบรมการร่างหนังสือราชการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบสารบัญ 

          8. ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ที่สามารถนำไ ปปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 

8.1       สามารถนำผลวิเคราะห์ที่ได้ ไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ  โดย
คำนึงถึงสัดส่วนในการใช้งบประมาณดำเนินการในแต่ละหมวด แล้วพิจารณาจัดสรรให้งบประมาณมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

8.2      นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้างต้น ไปกระตุ้นและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยให้นำกลับมาถ่ายทอดภายในโรงพยาบาลและใน
เครือข่าย 

8.3     นำข้อมูลที่ได้ชี้แจงให้แก่ทุกหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ครุภัณฑ์การแพทย์ ให้ดำเนินการขอเข้ามาใน
ส่วนของแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)  ก่อนที่จะดำเนินการขอใน
แผนการใช้เงินบำรุง เพ่ือแก้ปัญหาการขอซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ซ้ำซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 



 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลลอง วิเคราะห์จากความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความ

เสี่ยง 
ผลกระทบต่อ
หน่วยงาน 

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
1.1 ด้านนโยบาย ไม่มีการกำหนดนโยบาย

เพ่ือให้ยึดถือและปฏิบัติที่
ชัดเจน 

บุคลากรไม่มีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

กำหนดแนวทางเพ่ือให้
บุคคลากรยึดถือในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และประกาศใช้ 
 

1.2 ด้านระเบียบ
กฎหมาย 

มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
วิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพ่ิมเติมบ่อยครั้ง 

ทำให้เกิดความสับสน
ต่อการปฏิบัติงาน 

ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
จัดสรรเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับ
การอบรม 

1.3 ด้านขั้นตอนการ 
     ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับ
ดูแลไม่มีการกำหนดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ทำให้เกิดปัญหาการ
ปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า 

กำหนดรูปแบบ แนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
สำหรับดำเนินการที่จัดเจน 
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ
ทราบ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
ธรรม 

1.4 ด้านเจ้าหน้าที่ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเนื่องจากมีการ
สับเปลี่ยนหน้าที่ และมี
เจ้าหน้าทีใ่หม ่ 

ทำให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
ยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุที่ถูกต้อง 

ควรจัดหาบุคคลากรด้านการ
ปฏิบัติงานพัสดุเพ่ิมและส่ง
อบรมให้ความรู้ 

1.5 ด้านการตรวจสอบ 
     ภายใน 

เจ้าหน้าที่พัสดุเพียงคนเดียว
เป็นผู้จัดทำแบบตรวจสอบ
ภายใน ทำให้มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม 

การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงอาจไม่ครบทุก
ขั้นตอน  เป็นผลให้
การประเมินความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภาพแวดล้อมการ
บริหารจัดการพัสดุไม่
ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

ควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกคน
ระดมความคิดและร่วมกัน
จัดทำแบบควบคุมภายใน 

 



2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
การกำหนดความ
ต้องการ 
 
 
 

ในการกำหนดความต้องการ 
ในการจัดทำแผนขอ
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอ
ไม่มีแนวทางกำหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุ
ความต้องการใช้พัสดุที่
ชัดเจน และขอในจำนวน
และวงเงินน้อยกว่าที่จะใช้
จริง 

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่
ตรงตามคุณลักษณะที่
ต้องการใช้ ราคาไม่
เหมาะสม  ไม่ทันต่อ
การใช้งาน  และราคา
ที่จัดซื้อจริงเกินกว่าที่
ขอเข้ามาในแผน 

ควรกำหนดนโยบายในการ
กำหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ 
 

3. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การวางแผนการจัดหา
พัสดุ 

ความล่าช้าในการเสนอแผน
และลงนามอนุมัติแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ทำให้หน่วยงานไม่
สามารถดำเนินการ
จัดทำแผนได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กระทรวง
กำหนด 

มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง   ใน
การมอบอำนาจเพ่ือความ
คล่องตัวในด้านการบริหาร
จัดการ การจัดทำแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

4. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ 
4.1 หน่วยงานที่ต้องการ
พัสดุ ไม่มีความรู้ในการ
กำหนด Tor 
(รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขใน
รายละเอียดของตัวพัสดุ
หรือของผลสำเร็จของ
งานหรือของตัวผู้ที่จะเข้า
แข่งขันเสนอราคาไม่
ชัดเจน 
 

ทำให้เมื่อประกาศประกวด
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่
ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทาง
เทคนิค หรือมีการอุทธรณ์
ผลการพิจารณา  

หน่วยงานไม่สามารถ
ดำเนินการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือตาม
ระยะเวลาที่กระทรวง
กำหนด ทำให้การ
ดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า  

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการ
จัดทำขอบเขตของงาน TOR 
เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความ
ต้องการพัสดุ 

4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วน กระชั้นชิด 

ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามกฎหมาย 
ใหม่ได้ 

อาจเก ิดข ้อท ักท ้วง
ท ี ่มาจากหน ่วยงาน
ภายนอก เช ่น  สตง. 
หรือตรวจสอบภายใน
กระทรวง 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มีระเบียบกำหนดวิธี
ปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน จะได้มีการวาง
แผนการทำงาน 

5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 



ปัญหาบุคลากรที่เป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ขาดความรู้ความ
เข้าใจ ความชำนาญและ
ทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจ
รับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ทำให้การตรวจรับ
พัสดุ ไม่เป็นไปตาม
สัญญาหรือข้อกำหนด 

ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้
เฉพาะด้านและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้
ที่เป็นเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  

6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงาน 
ที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มา
จากหน่วยงานภายนอก 
ขาดความรู้ความเข้าใจใน
แบบรูปรายการก่อสร้าง 

ทำให้การส่งมอบงาน
ไม่เป็นไปตามแบบรูป
รายการก่อสร้าง จึงทำ
ให้มกีารแก้ไข ให้ตรง
ตามแบบรูปรายการ 
ทำให้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างล่าช้าออกไป
และไม่เป็นไปตาม
กำหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง 

ควรทำความเข้าใจแบบรูป
รายการ ก่อนทำการก่อสร้าง 
ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มา
จากหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 

7. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ 
   พัสดุ เช่น ครุภัณฑ์ที่
รอจำหน่าย เสี่ยงการสูญ
หาย/เสียหาย 

ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์
รอจำหน่ายที่ปลอดภัย ไม่มี
ผู้ควบคุมดูแล 
พัสดุ 

 หน่วยงานอาจต้องได้
รับผิดชอบหรือชดเชย 
หากไม่สามารถนำมา
จำหน่ายตามทะเบียน
ได้ 

จัดทำสถานที่เก็บพัสดุที่มี
ลักษณะมิดชิดจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ 
โดยให้มีการขออนุญาตเปิด
ห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการ
ขอใช้ห้องพัสดุ 

8. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ 
    มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ 
   หมดความจำเป็นใน
การ 
     
 
 

พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่
ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่าย 
 
 

พอไปตรวจพบทำให้มี
พัสดุคงเหลือที่หมด
ความจำเป็นจำนวน
มาก 
 
 

ให้มีการจำหน่ายพัสดุตาม
สภาพความเป็นจริงหรือ
ข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้
ทำการตรวจสอบประจำปี
และถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ เพื่อให้การเก็บรักษา
พัสดุมีน้อยที่สุด และเพ่ือ
หลีกเลี่ยงพัสดุเกินความ
จำเป็นและล้าสมัยเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของ
หน่วยงานในอนาคต 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ 
 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



ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ 
 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 

โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงิน
ที่ชัดเจนได ้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึน้เป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ ความรุนแรง คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกดำเนินคดีอาญา 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและถูกดำเนินคดีอาญา 
3 ปานกลาง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและถูกดำเนินคดีอาญา  
2 น้อย ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง 
1 น้อยมาก ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง  

   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 



3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 

  

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่งดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  
5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
  (Likelihood x Impact) 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงพยาบาลลอง 

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 

- ให้มีการกำหนดนโยบาย 
เพ่ือให้ยึดถือและปฏิบัติที่
ชัดเจน 
 
 
- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพ่ิมเติมบ่อยครั้ง 
- ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแล
ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหน้าที่ 
- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  เนื่องจากมี
เจ้าหน้าที่ใหม่ หรือสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าทีไ่ปทำหน้าที่อ่ืน 
-เจ้าหน้าที่พัสดุเพียงคนเดียว
เป็นผู้จัดทำแบบตรวจสอบ
ภายใน ทำให้มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม 

2 
 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
3 

2 
 
 
 
 
5 
 
 
3 
 
 
5 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 

15 
 
 
6 
 
 

20 
 
 
 
9 

ต่ำมาก 
 
 
 
 

สูง 
 
 

ต่ำ 
 
 

สูง 
 
 
 

ปานกลาง 

6 
 
 
 
 
2 
 
 
5 
 
 
1 
 
 
 
4 



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงพยาบาลลอง 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ลำดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

2. ด้านการจัดหาพัสดุ  2.1 การกำหนดความ
ต้องการ 
 

- ในการกำหนดความต้องการ 
ในการจัดทำแผนขอ
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอไม่
มีแนวทางกำหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความ
ต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน และ
ขอในจำนวนและวงเงินน้อย
กว่าที่จะใช้จริง 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

12 
 

ปานกลาง 
 

3 

3. ด้านการจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.1 การวางแผนการ
จัดหาพัสดุ 

- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและ
การอนุมัติแผนล่าช้า 

3 3 9 ปานกลาง 6 

4. ด้านการดำเนินการ
จัดหาพัสดุ 

 4.1 หน่วยงานที่
ต้องการพัสดุไม่มีความรู้
ในการกำหนด TOR 
 
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วนกระชั้นชิด 

- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยืน่เสนอ
ราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทาง
เทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผล 
การพิจารณา 
- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

4 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
3 

12 
 
 
 
9 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 

3 
 
 
 
4 

5. ด้านการตรวจรับพัสดุ  5.1 การตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อกำหนด 

-บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ความชำนาญทักษะที่ดี
ในการตรวจรับพัสดุ 

3 3 9 ปานกลาง 4 



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงพยาบาลลอง 

 
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
ไม่เปน็ไปตามกำหนดสัญญา
จ้าง 

2 3 6 ต่ำ 5 

7. ด้านการควบคุมพัสดุ    7.1 พัสดุมีการสูญหาย/
เสียหาย 

- ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์
รอจำหน่ายที่ปลอดภัย ไม่มีผู้
ควบคุมดูแล 
พัสดุ 

2 3 6 ต่ำ 5 

8. ด้านการจำหน่าย 
   พัสดุ 

 8.1 มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ
หมดความจำเป็นในการ
ทำงานจำนวนมาก 

- เจ้าหน้าที่ , ผู้ใช้งาน  
ขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อ
พัสดุชำรุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุ
เพ่ือทำการจำหน่าย 

3 3 9 ปานกลาง 4 

 



ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ำตั้งแต่คะแนน 15 คะแนน 
จำนวน 2 ด้าน 

  จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลลอง มีความเสี่ยงสูงดังนี้ 
1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/

ลูกจ้างเงินบำรุง) เนื่องจากเจ้าหน้าที่เดิมเป็นข้าราชการ มีการสับเปลี่ยนไปทำตำแหน่งอื่น ทำให้ปัจจุบันเหลือ
เพียงพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างรายวันเงินบำรุง    จึงทำให้งานขาดความ
ต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ทำให้เป็นภาระเพ่ิมข้ึน  

   แนวทางแก้ไข – ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร , จัดสวัสดิการที่ดีและ
เหมาะสม 

2. ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี ่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
มอบหมายอำนาจ การจัดหาต่าง ๆ ของผู ้บริหารทำให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด 

 แนวทางแก้ไข – ผู ้ร ับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั ่นค้นหาความรู ้ใหม่และติดตามความ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา 
 สำหรับประเด็นความเชื่อเรื ่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ำ) 
สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลลองได้จัดระบบบริหารความเสี่ยง
โดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 
 1) ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื ่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงพยาบาลลอง 
 2) ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลลอง 
 3) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลลอง 
 4) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6) ประกาศโรงพยาบาลลอง ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการดำเนินการเพ่ือ
ส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 7) กำหนดวางกรอบแนวทางเพ่ือว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
 
  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลลอง มีมาตรฐานการจัดซื้อ    จัดจ้าง มีความ
โปร่งใส สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อ
จัดจ้าง   มีความประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด 
 

ผู้จัดทำ : นางสาวสุชานันท์  สุรินทร์  ผู้จัดทำ 

 
 

 

 

 


