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  คณะทํางานได�ดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�าง และการบริหารสัญญา ประจําป#
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงพยาบาลป-ตตานี ซ่ึงได�วิเคราะห�จากรายการและฐานข�อมูล เพื่อนํามาวิเคราะห�
ป-ญหาและอุปสรรคใน การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง เพื่อนํามาพัฒนาและบูรณาการให�กระบวนการจัดซ้ือจัดจ�าง
เป6นไปอย7างโปร7งใส ส7งเสริมการแข7งขันอย7างเป6นธรรม และสามารถตรวจสอบได�ในทุกข้ึนตอน สอดคล�องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
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รายงานการวเิคราะห#ผลการจัดซ้ือจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 

1. การวิเคราะห#แผนการจัดซื้อจัดจ�าง 

1.1 แผนการจัดซ้ือจัดจ�าง 
ในป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ7มงานพัสดุ โรงพยาบาลป-ตตานี ได�จัดทําแผนการจัดซ้ือ 

จัดจ�างพัสดุ โดยแบ7งออก 
1.  แผนการจัดซื้อจัดจ�าง ประเภทงบลงทุน 

         ในป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ7มงานพัสดุ โรงพยาบาลป-ตตานี ได�จัดทําแผนการจัดซื้อจัด
จ�างพัสดุ โดยแบ7งออกเป6น  ดังน้ี 

1.1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ�างป#งบประมาณ พ  .ศ . 2564 ด�วยงบลงทุนงบประมาณ
รายจ7ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สุขภาพทุกระดับตาม Service Plan ครุภัณฑ�การแพทย� จํานวน 16 รายการ วงเงิน 32,585,600.00 บาท (สามสิบสองล�าน-        
ห�าแสนแปดหม่ืนห�าพันหกร�อยบาทถ�วน) 

1.1.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ�างป#งบประมาณ พ .ศ.2564 ด�วยงบลงทุนงบประมาณ
รายจ7ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สุขภาพทุกระดับตาม Service Plan ครุภัณฑ�โรงงาน จํานวน 1 รายการ วงเงิน 3,780,800.00 บาท (สามล�าน- 
เจ็ดแสนแปดหม่ืนแปดร�อยบาทถ�วน) 

1.1.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ�างป#งบประมาณ พ  .ศ . 2564 ด�วยงบลงทุนงบประมาณ
รายจ7ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกู�เพื่อแก�ไขป-ญหา เยียวยา และฟWXนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได�รับ
ผลกระทบของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา จํานวน 4 รายการ วงเงิน 8,025,000.00 บาท (แปดล�านสองหมื่นห�าพัน-
บาทถ�วน) 

1.1.4 แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�างป#งบประมาณ พ  .ศ .  2564 ด�วยงบลงทุนงบประมาณ
รายจ7ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกู�เพื่อแก�ไขป-ญหา เยียวยา และฟWXนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได�รับ
ผลกระทบของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 จํานวน 3 รายการ วงเงิน 6,313,000.00 บาท (หกล�านสามแสนหน่ึงหมื่น-
สามพันบาทถ�วน) 

1.1.5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ�างป#งบประมาณ พ .ศ . 2564 ด�วยงบบริการทางการแพทย�ท่ี
เบิกจ7ายในลักษณะงบลงทุนป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบค7าเส่ือม) ครุภัณฑ�การแพทย� จํานวน 10 รายการ วงเงิน 
6,292,680.38 บาท (หกล�านสองแสนเก�าหม่ืนสองพันหกร�อยแปดสิบบาทสามสิบแปดสตางค�) 

 1.1.6 แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�างป#งบประมาณ พ .ศ . 2564 ด�วยงบบริการทางการแพทย�
ที่เบิกจ7ายในลักษณะงบลงทุนป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบค7าเส่ือม) ครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว จํานวน 2 รายการ 
วงเงิน 1,650,000.00 บาท (หน่ึงล�านหกแสนห�าหม่ืนบาทถ�วน) 
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1.1.7 แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�างป#งบประมาณ พ  .ศ  . 2564 ด�วยงบบริการทางการแพทย�ที่
เบิกจ7ายในลักษณะงบลงทุนป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบค7าเส่ือม) ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส7ง จํานวน 1 
รายการ วงเงิน 2,500,000.00 บาท (สองล�านห�าแสนบาทถ�วน) 

2. แผนการจัดซ้ือจัดจ�าง ประเภทเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลป-ตตานี )เงินบํารุง (  ป# พ.ศ 

 2564  จํานวน 4,738 รายการ วงเงิน 216,704,149.80 บาท (สองร�อยสิบหกล�านเจ็ดแสนส่ีพันหน่ึงร�อยส่ีสิบ-   
เก�าบาทแปดสิบสตางค�)  

 1.2 การวิเคราะห#ประเภทของวัสดุและครุภัณฑ# 

                ตารางท่ี 1 แผนการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ จําแนกตามประเภท ด�วยเงินนอกงบประมาณ ป$ พ .ศ. 2564 

ลําดับท่ี ประเภทพัสดุ 
แผนการจัดซ้ือ 
จัดจ�าง )บาท(  

ร�อยละ 

1 จ�างเหมาบริการ 14,063,899.00 6.50 

2 จ�างเหมาพนักงาน 12,767,880.00 5.90 

3 วัสดุการแพทย� 66,521,774.00 30.75  

4 วัสดุก7อสร�าง 560,670.00 0.26  

5 วัสดุการเกษตร 305,420.00 0.14 

6 วัสดุการศึกษา 10,185.00 0.00 

7 วัสดุคอมพิวเตอร� 1,790,772.00 0.83 

8 วัสดุเคร่ืองแต7งกาย 4,408,115.00 2.04 

9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร7 197,100.00 0.09 

10 วัสดุงานบ�านงานครัว 5,812,301.00 2.69 

11 วัสดุเช้ือเพลิง 5,326,800.00 2.46 

12 วัสดุทันตกรรม 3,287,155.00 1.52 

13 วัสดุบริโภค 4,107,172.00 1.90 

14 วัสดุสํานักงาน )แบบพิมพ�(  1,936,485.00 0.90 

15 วัสดุประปา 668,245.00 0.31 

16 วัสดุไฟฟ[า 1,922,589.00 0.89 

17 วัสดุวิทยาศาสตร� 79,387,504.80 39.69 

18 วัสดุสํานักงาน 3,360,075.00 1.55 

19 วัสดุอ่ืนๆ 716,016.00 0.33 

20 ครุภัณฑ�การแพทย� 4,738,077.00 2.19 
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               ตารางท่ี 1 แผนการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ จําแนกตามประเภท ด�วยเงินนอกงบประมาณ ป$ พ.ศ.2564 

ลําดับท่ี ประเภทพัสดุ 
แผนการจัดซ้ือ 
จัดจ�าง )บาท(  

ร�อยละ 

21 ครุภัณฑ�การเกษตร 49,000.00 0.02 

22 ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1,431,300.00 0.66 

23 ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร7 512,985.00 0.24 

24 ครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว 751,390.00 0.35 

25 ครุภัณฑ�ไฟฟ[า 59,800.00 0.03 

26 ครุภัณฑ�โรงงาน 125,000.00 0.06 

27 ครุภัณฑ�สํานักงาน 1,514,540.00 0.70 

28 ครุภัณฑ�สํารวจ 15,000.00 0.00 

รวมเป6นเงินทั้งส้ิน 216,347,249.80 100.00 
                  

                           ในป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ7มงานพัสดุที่มีแผนการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างวงเงินสูงสุด คือ  
1. วัสดุวิทยาศาสตร� เป6นจํานวนเงิน 79,387,504.80 บาท  คิดเป6นร�อยละ 39.69 

2. วัสดุการแพทย�     เป6นจํานวนเงิน 66,521,774.00 บาท   คิดเป6นร�อยละ  30.75 

3. จ�างเหมาบริการ   เป6นจํานวนเงิน 14,063,899.00 บาท  คิดเป6นร�อยละ    6.50 

                    ตามลําดับ                       
                ตารางท่ี 2 การจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ จําแนกตามประเภท ด�วยเงินนอกงบประมาณ ป$ พ.ศ.2564 

ลําดับท่ี ประเภทพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ�าง )บาท(  
ร�อยละ 

1 จ�างเหมาบริการ 9,318,726.00 4.80 

2 จ�างเหมาพนักงาน 12,767,880.00 6.57 

3 วัสดุการแพทย� 63,368,774.00 32.61 

4 วัสดุก7อสร�าง 403,705.00 0.21 

5 วัสดุการเกษตร 77,620.00 0.04 

6 วัสดุการศึกษา 10,185.00 0.00 

7 วัสดุคอมพิวเตอร� 1,242,928.00 0.64 

8 วัสดุเคร่ืองแต7งกาย 3,389,415.00 1.75 

9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร7 10,900.00 0.00 

10 วัสดุงานบ�านงานครัว 5,489,261.00 2.83 
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                ตารางท่ี 2 การจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ จําแนกตามประเภท ด�วยเงินนอกงบประมาณ ป$ พ.ศ.2564 

ลําดับท่ี ประเภทพัสดุ 
การจัดซ้ือ 

จัดจ�าง )บาท(  

ร�อยละ 

11 วัสดุเช้ือเพลิง 5,326,800.00 2.74 

12 วัสดุทันตกรรม 2,737,660.00 1.41 

13 วัสดุบริโภค 3,815,792.00 1.96 

14 วัสดุสํานักงาน )แบบพิมพ�(  1,632,385.00 0.84 

15 วัสดุประปา 55,400.00 0.03 

16 วัสดุไฟฟ[า 1,664,099.00 0.86 

17 วัสดุวิทยาศาสตร� 72,792,674.50 37.46 

18 วัสดุสํานักงาน 2,971,094.00 1.53 

19 วัสดุอ่ืนๆ 474,224.00 0.24 

20 ครุภัณฑ�การแพทย� 3,471,843.00 1.79 

21 ครุภัณฑ�การเกษตร 49,000.00 0.03 

22 ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1,233,800.00 0.64 

23 ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร7 349,985.00 0.18 

24 ครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว 393,590.00 0.2 

25 ครุภัณฑ�ไฟฟ[า 0.00 0.00 

26 ครุภัณฑ�โรงงาน 104,000.00 0.05 

27 ครุภัณฑ�สํานักงาน 1,149,390.00 0.59 

28 ครุภัณฑ�สํารวจ 1,500.00 0.00 

รวมเป6นเงินทั้งส้ิน 194,302,630.50 100.00 
 

ในป#งบประมาณ พ .ศ.  2564 กลุ7มงานพัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินสูงสุด คือ  
1. วัสดุวิทยาศาสตร�  เป6นจํานวนเงิน 72,792,674.50 บาท  คิดเป6นร�อยละ 37.46 

2. วัสดุการแพทย�     เป6นจํานวนเงิน 63,368,774.00 บาท   คิดเป6นร�อยละ 32.61 

3. จ�างเหมาพนักงาน เป6นจํานวนเงิน 12,767,880.00 บาท     คิดเป6นร�อยละ   6.57 
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                     ตารางท่ี  3  การจดัซื้อจัดจ�างพัสดุ ประจําป$งบประมาณพ.ศ.2564 เมื่อเปรยีบเทียบกับป$งบประมาณก,อนหน�า 

ลําดับ
ที ่

ประเภท 
งบประมาณ 

2562 
งบประมาณ 

2563 
ลดลง/เพ่ิมข้ึน 

คิดเป6น 
ร�อยละ 

1 
วัสดุ
วิทยาศาสตร�   

27,968,894.20 69,850,758.07 +41,881,863.87  149.74 

2 วัสดุการแพทย� 13,334,440.10 63,496,841.05 +50,162,400.95  376.18 
  

  จากตารางท่ี 3 เมื่อเปรียบเทียบการจัดซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร� และวัสดุการแพทย� พบว7าใน
ป#งบประมาณ ป#งบประมาณ พ.ศ.2564 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร� การจัดซื้อเพิ่มข้ึนเป6นเงิน 41,881,863.87  บาท 
คิดเป6นร�อยล 149.74   เม่ือเทียบกับป#ก7อนหน�า สําหรับรายการวัสดุการแพทย� พบว7า ได�รับการจัดซื้อเพิ่มข้ึน     
เป6นเงิน 50,162,400.95 บาท คิดเป6นร�อยละ 376.18  เมื่อเทียบกับป#ก7อนหน�า 
  จากข�อมูลข�างต�น พบว7า การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร�และวัสดุการแพทย�ของโรงพยาบาลป-ตตานี
เพิ่มข้ึน เน่ืองจาก 1. การแพร7ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให�หน7วยงานบริการท่ี
ให�บริการทางการแพทย� และโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลป-ตตานีมีความจําเป6นต�องจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร�และ
วัสดุการแพทย� เพื่อป[องกัน รักษา ร7วมถึงการวินิจฉัยโรคและเพื่อรองรับและอํานวยความสะดวกให�ผู�มาใช�บริการ/ 
ผู�ปcวยท่ีมาใช�บริการที่โรงพยาบาลป-ตตานี 
                      2. โรงพยาบาลป-ตตานี เป6นโรงพยาบาลจังหวัด  ซึ่งเป6นจุดศูนย�กลาง เพื่อรองผู�ปcวยโรคไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) จากอําเภอต7างๆ ในจังหวัดป-ตตานี  
 

                  ตารางที่  4 การจัดซื้อจัดจ�างเงินงบประมาณรายจ,ายประจําป$งบประมาณ 

งบ 
ประเภท

งบ 
ประเภทพัสดุ วงเงินงบประมาณ ร�อยละ 

งบประมาณ
รายจ7าย ประจําป#

งบประมาณ 
งบลงทุน 

ครุภัณฑ�การแพทย� 40,610,600.00 80.09 
ครุภัณฑ�โรงงาน 3,780,800.00 7.46 
ส่ิงก7อสร�าง 6,313,000.00 12.45 

รวม 50,704,400.00 100.00 
                       

                                            จากตารางที่ 4 พบว7า ประมาณรายจ7ายประจําป#งบประมาณ (งบลงทุน) รายการครุภัณฑ�
การแพทย�  ได�รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด เป6นเงิน 40,610,600.00  บาท คิดเป6นร�อยละ 80.09และ
รายการส่ิงก7อสร�าง เป6นเงิน 6,313,000.00 บาท คิดเป6นร�อยละ 12.45 ตามลําดับ 
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                 ตารางท่ี 5  การจัดซ้ือจัดจ�างเงินงบค,าบริการทางการแพทย/ท่ีเบิกจ,ายในลักษณะงบลงทุน (งบค,าเส่ือม) 

งบ 
ประเภท

งบ 
ประเภทพัสดุ วงเงินงบประมาณ ร�อยละ 

งบค7าบริการทาง
การแพทย�ท่ี
เบิกจ7ายใน

ลักษณะงบลงทุน 
)งบค7าเส่ือม(  

 

งบลงทุน 

ครุภัณฑ�การแพทย� 6,292,680.38 60.26 
ครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว 1,650,000.00 15.80 

ครุภัณฑ�ยานพาหนะและ
ขนส7ง 

2,500,000.00 23.94 

รวม 10,442,680.38 100.00 

        

                   ตารางท่ี 6 จําแนกการจัดซื้อตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป$ พ .ศ. 2564 

ลําดับ วิธีการจัดซื้อ  -จัดจ�าง  จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
)บาท(  

ร�อยละ หมายเหตุ 

1 เฉพาะเจาะจง 2,471 195,098,975.50 80.65  
2 คัดเลือก 2 35,085,600.00 14.50  
3 ประกาศเชิญชวน 3 11,723,480.38 4.85  

รวม 2,476 241,908,055.88 100.00  
 

  จากการวิเคราะห�จากตารางท่ี 6   การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการ-
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พบว7าโรงพยาบาลป-ตตานีดําเนินการด�วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 195,098,978.50 บาท 
คิดเป6นร�อยละ   80.65  และวิธีคัดเลือก  วงเงิน   35,085,600.00  บาท   คิดเป6นร�อยละ 14.50 ซ่ึงส7วนใหญ7จะดําเนินการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐มาตรา๕๖ (2) (ง) 
กรณีมีความจําเป6นต�องใช�พัสดุน้ันโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต7ออันตราย 
ตามกฎหมายว7าด�วยโรคติดต7อ และการจดซื้อจัดจ�างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือคัดเลือกอาจก7อให�เกิดความล7าช�า
และอาจทําให�เกิดความเสียหายอย7างร�ายแรง และผู�ประกอบการน้ันมีจํานวนจํากัดและการจัดหาพัสดุของจังหวัดที่อยู7ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจยังคงต�องอาศัยผู�รับจ�างในพื้นท่ีตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป-ญหาการจัดซ้ือจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐด7วนที่สุดท่ีกค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว  ๓๖๐ลงวันที่๑๕กันยายน๒๕๖๐เรื่องซักซ�อมความ
เข�าใจมาตรการให�ความช7วยเหลือฟWXนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
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               1.3 การวิเคราะห#ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 
                   ตารางท่ี 7 จําแนกการจัดซื้อตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป$ พ .ศ. 2564 

 

งบ 
ประเภท

งบ 
ประเภทพัสดุ 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

ประหยัด
งบประมาณ 

ร�อยละ 

งบประมาณ
รายจ7าย 
ประจําป#

งบประมาณ 

งบลงทุน 

ครุภัณฑ�การแพทย� 40,610,600.00 32,226,820.00 8,383,780.00 92.92 

ครุภัณฑ�โรงงาน 3,780,800.00 3,242,100.00 538,700.00 5.97 

ส่ิงก7อสร�าง 6,313,000.00 6,212,600.00 100,400.00 1.11 

รวม 50,704,400.00 41,681,520.00 9,022,880.00 100.00 

   

                                 จากตารางที่ 6 พบว7า การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างสําหรับงบลงทุนมีเงินคืนมากที่สุด ครุภัณฑ�
การแพทย� เป6นเงิน 8,383,780.00 บาท คิดเป6นร�อยละ 92.92 ของวงเงินงบประมาณรายการงบลงทุนทั้งหมด 
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               1.4 การวิเคราะห#ความสามารถในการบริหารสัญญา 

 
                   ตารางที่ 8 ผลการดําเนินงานโครงการ (งบลงทุน รายการครุภัณฑ/ และส่ิงก,อสร�าง) 

โครงการ จํานวน ร�อยละ 
โครงการทั้งส้ิน 9  
ส้ินสุดสัญญา 2 22.22 
ยังไม7ส้ินสุดสัญญา 1 11.11 

ส7งมอบงาน/พัสดุแล�ว 6 66.67 
 
  ตารางที่ 8 พบว7า โครงการท่ีโรงพยาบาลจังหวัดป-ตตานี ได�รับจัดสรรสําหรับงบลงทุน รายการ
ครุภัณฑ�และส่ิงก7อสร�าง จํานวน 9 โครงการ ปรากฏว7า มีโครงการที่ส้ินสุดสัญญาแล�ว จํานวน 8 โครงการ คิดเป6น
ร�อยละ 88.87 โครงการยังไม7ส้ินสุดสัญญา จํานวน 1 โครงการ คิดเป6นร�อยละ 11.11 และโครงการที่ได�ดําเนินการ
ส7งมอบแล�ว จํานวน 4 โครงการ คิดเป6นร�อยละ 44.44 จากผลการวิเคราะห�พบว7า การดําเนินการของผู�รับจ�าง หรือ
ผู�ขายไม7สามารถปฏิบัติได�ตามสัญญา เน่ืองจากสาเหตุดังน้ี 
  1. ผลกระทบจากสถานการณ�การแพร7ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําให�
ผู�ประกอบการส7วนใหญ7ขาดแคลนทรัพยากรด�านบุคลากรในการผลิต เน่ืองจากมีการส่ังปlดสถานประกอบการจาก
การติดเช้ือเป6นกลุ7มก�อน หรือไม7สามารถนําส7งสินค�าได� เน่ืองจากการส่ังระงับการเดินทางของจังหวัดที่พบการแพร7
ระบาดอย7างรุนแรง 
  2. มาตรการช7วยเหลือผู�ประกอบการท่ีได�รับผลกระทบจากการแพร7ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 ตามท่ีภาครัฐได�ออกหนังสือแจ�งเวียนเพื่อให�การช7วยเหลือน้ัน ส7งผลให�ผู�ประกอบการบางรายใช�
ประโยชน�จากมาตราการดังกล7าวในการขอขยายระยะเวลา ขอระงับค7าปรับ หรืออ่ืนๆ ทําให�ขาดความกระตือรือร�น 
ในการปฏิบัติหน�าที่ตามสัญญา เน่ืองจากได�รับสิทธิตามท่ีรัฐมอบให�  
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               1.5 การวิเคราะห#ความสามารถบริหารความเส่ียง 
          จากประเด็นป-ญหาข�างต�น โรงพยาบาลจังหวัดป-ตตานี จึงได�มีการกําหนดหลักเกณฑ�ในการกํากับ
ติดตามและการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากความล7าช�าในการปฏิบัติดังน้ี 
  1. การกํากับติดตาม 
     การกํากับติดตามโดยให�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีอํานาจในการบริหารสัญญา เป6นผู�
กํากับติดตาม และเร7งรัดการดําเนินงานของคู7สัญญาให�ลุล7วงตามวัตถุประสงค� โดยการจัดให�มีเคร่ืองมือในการ
ควบคุม ดูแล และรายงานป-ญหาที่ผู�ประกอบการประสบ เพื่อนําเอาข�อมูลที่ได�มาใช�ในการวิเคราะห�ป-ญหา และ
แก�ไขป-ญหาได�เร็วย่ิงข้ึน 
  2. การพิจารณาผู�ประกอบการ 
      2.1 การกําหนดคุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอและเอกสารต7างท่ีเก่ียวข�อง โรงพยาบาลป-ตตานีได�
มีการกําหนดไว�ในหนังสือเชิญชวนและแบบรายการเอกสารท่ีต�องย่ืนให�กับผู�ย่ืนข�อเสนอได�ทราบและตรวจเช็คได�
อย7างถูกต�อง 
      2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ย่ืนเสนอโรงพยาบาลป-ตตานีกําหนดให�มีการตรวจสอบซึ่ง
เป6นไปตามระเบียบดังน้ี 
           1. การตรวจสอบการเป6นผู�มีส7วนได�ส7วนเสียทั้งทางตรงและทางอ�อมของผู�ย่ืนข�อเสนอ
โครงการและคณะกรรมการซื้อหรือจ�างท่ีได�รับแต7งต้ัง 
           2. การตรวจสอบสถานะการดําเนินการของผู�ค�ากําหนดให�คณะกรรมการฯต�องตรวจสอบ
ว7าผู�ค�ามีสิทธ์ิในการทําธุรกรรมกับส7วนราชการหรือไม7โดยตรวจสอบ 1.บัญชีผู�ทิ้งงานของกรมบัญชีกลางและ       
2. สถานการณ�ดําเนินการของผู�ค�า 
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               1.6 การวิเคราะห#ป�ญหาอุปสรรคข�อจํากัด และวิธีการแก�ไขป�ญหา/แนวทางการแก�ป�ญหา 
          การผลการศึกษาและการวิเคราะห�ผลในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารสัญญาของ
โรงพยาบาลป-ตตานี สามารถสรุปประเด็นป-ญหาและการกําหนดวิธีการแก�ไขได�ดังน้ี 

ป�ญหาและอุปสรรค แนวทางการแก�ป�ญหา หมายเหตุ 

1. เจ�าหน�าที่ยังขาดความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับ พรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
 

1. การจัดการอบรมเจ�าหน�าท่ีที่เก่ียวข�องเก่ียวกับ 
พรบ.และระเบียบการจัดซ้ือจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 

2. การจัดฝpกอบรมด�านพัสดุ ส7วนใหญ7เป6น
การจัดฝpกอบรมโดยสถาบันเอกชน และมี
ค7าใช�จ7ายค7อนข�างสูง 
 

2. การนํากรณีศึกษา หรือการ Review โครงการ
ที่ดําเนินการแล�วเสร็จเพื่อการทบทวนวิธีการและ
ค�นหาความเส่ียง และวิธีแก�ไขป-ญหา 

 

3. การปฏิบัติงานด�านพัสดุไม7คล7องตัว มี
ข้ันตอนการตรวจสอบหลายข้ันตอน ส7งผลทํา
ให�เกิดความล7าช�า 
 

1. กําหนดให�สํานักงานมีการจัดส7งบุคลากรเข�า
ร7วมการฝpกอบรมอย7างน�อย 1 โครงการ/ป# 

 

4. เอกสารมีข�อผิดลาด เพราะการเปล่ียน-
แปลงรูปแบบรายการส7งผลทําให�เกิดความ-
ล7าช�า 

1. มีการตรวจสอบการนําเสนอเพื่อลดความ-
ผิดพลาดในการส7งคืนแก�ไข  

 


