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ค าน า 
 

  ตามบริบทการมอบอ านาจด้านพัสดุ ให้มีอ านาจการจัดซื้อ จัดจ้างโรงพยาบาลลี้ แบ่งเป็น 3 
กลุ่มงานพัสดุคือ 

1) กลุ่มงานพัสดุด้านเวชภัณฑ์ยา 
2) กลุ่มงานพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา – ครุภัณฑ์การแพทย์ 
3) กลุ่มงานพัสดุทั่วไป (วัสดุส านักงานฯลฯ – ครุภัณฑ์ส านักงาน ฯลฯ) 
เพ่ือให้มีการบริหารพัสดุเป็นประโยชน์ต่อราชการ และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน ITA ให้มี

การบริหารจัดการด้านพัสดุที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  สามารถให้ข้อมูลผลการด าเนินการ, วิธีการจัดซื้อ, 
และการวิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยง, การหาแนวทางป้องกันความเสี่ยง และการวางแนวทางปฏิบัติด้านการ
พัสดุในไปงบประมาณถัดไป  ทางคณะกรรมการคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2562  จึงได้มีการจัดท าสรุปผลและการวิเคราะห์ผลการจัดซ้อ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการ
ด าเนินงานการจัดซือ้จัดจ้างของแต่ละงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน 
ประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

 

           
(นางพรวิไล อารยพิทยา) 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

ประธานคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
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โรงพยาบาลลี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

รายงานการผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลลี้ ไดจ้ัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างแหล่งงบประมาณ (งบวัสดุ, งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีการ ที่
ด าเนินการโดย  กลุ่มงานพัสดุ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์ยา, กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา -
ครุภัณฑ์การแพทย์ และกลุ่มงานพัสดุทั่วไป (วัสดุส านักงาน ฯ –ครุภัณฑ์ส านักงานฯ)  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์
ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป  

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้จะประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ปัญหาอุปสรรค ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง อันจะน าไป   สู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายงานการวิเคราะห์    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สรุปผลจ านวนครั้งวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มเวชภัณฑ์ยา กลุ่มงานพัสดุ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา 

กลุ่มงานพัสดุทั่วไป 

1 e-Bidding 0 2 5 
2 เฉพาะเจาะจง 1,902 557 727 
 รวม 1,902 559 732 
 รวมทั้งสิ้น   3,193 ครั้ง 
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1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562  
กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2562 

รายการ แผนจัดซื้อ ซื้อจริง ผล +/- %การจัดซื้อ 
แผนจัดซื้อรวม 14,051,861.20 16,170,818.20 -2,118,957.00 115.08 

ED 13,229,036.93 15,356,793.31 -2,127,756.38 116.08 
NED 230892.6 349,212.40 -118,319.80 151.24 

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 591931.67 464,812.49 127,119.18 78.52 
รวม         

หมายเหตุ  รายการยาทุกรายการจัดซื้อแบบ เฉพาะเจาะจง 

รายการยาที่มียอดจัดซื้อเกิน ห้าแสนบาท 
ล าดับที่ รายการยา แผนจัดซื้อ จัดซื้อจริง วิธีการจัดซื้อ 

1 Amlodipine 10 mg tab 1,350,000 1,130,760 GPO/ยานวตกรรม 
2 Metformin 500 mg tab 700,000 799,060 GPO/ยานวตกรรม 
3 Simvastatin 20 mg tab 528,000 671,175 GPO/ยานวตกรรม 
4 Enalapril 5 mg tab  440,800 611,500 สอบร่วมจังหวัด 

 
กลุ่มงานพัสดุทั่วไป (วัสดุส านักงาน ฯ –ครุภัณฑ์ส านักงานฯ)   ปีงบประมาณ 2562 

รายการ แผนจัดซื้อ จัดซื้อจริง ใช้ไป+ / -  ใช้ไป %  
วัสดุส านักงาน 1,200,000.00 1,303,820.20 -103,820.20 108.65 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,260,000.00 1,402,600.18 -142,600.18 111.32 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000.00 97,892.52 52,107.48 65.26 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000.00 52,792.18 -2,792.18 105.58 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000.00 310,185.45 -10,185.45 103.40 
วัสดุงานบ้านงานครัว 800,000.00 596,540.91 203,459.09 74.57 
วัสดุบริโภค 5,000.00 3,444.00 1,556.00 68.88 
วัสดุเครื่องแต่งกาย - 

   
วัสดุก่อสร้าง 100,000.00 161,196.47 -61,196.47 161.20 
วัสดุอื่น 20,000.00 34,008.00 -14,008.00 170.04 

รวม 3,885,000.00 3,962,479.91 -77,479.91 101.99 



5 
 

กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา – ครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 
 
ที ่ รายการ  จัดสรร   ซื้อร่วม   ซื้อเอง   รับสนับสนุน   รวม  คงเหลือ  ใช้ไป %  
1 วัสดุการแพทย์ 6,000,000.00 2,677,930.93 3,042,215.85 

 
5,720,146.78 279,853.22 95.34 

2 วัสดุชันสูตร 4,000,000.00 2,374,598.60 1,543,778.60 116,964.40 4,035,341.60 -    35,341.60 100.88 
3 วัสดุทันตกรรม 600,000.00 421,363.48 148,120.89 

 
569,484.37 30,515.63 94.91 

 
รวม 10,600,000.00 5,473,893.01 4,734,115.34 116,964.40 10,324,972.75 275,027.25 97.41 

 
สรุปผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 

 

ที ่ ประเภท 
เงนิบริจาค เงินบ ารุง งบค่าเสื่อม 

รายการ  จ านวนเงิน  รายการ  จ านวนเงิน  รายการ  จ านวนเงิน  
1 ครุภัณฑ์การแพทย์ 27  946,000.00 9  94,402.00 2     330,000.00  
2 ครุภัณฑ์ส านักงาน ฯ     45 244,056.00 3 

 
3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ   1 3,250.00 2 18,800.00 
4 ครุภัณฑ์งานบ้านฯ   2 27,080.00   
5 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     1 984,000.00 

  รวม 29  970,900.00  57  364,016.00  8  1,332,800.00  
 รวมทั้งสิ้น  94 รายการ    จ านวนเงิน  2,667,716.00 

    โรงพยาบาลลี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 Risk score สถานะกาเงินการคลังอยู่ระดับ 3 ตัวชี้วัดด้านการเงิน  Cash ratio 0.92 
Quick ratio 1.29 และ Current ratio 1.41  เงินบ ารุงคงเหลือ 18,497,021.78 บาท มีเจ้าหนี้การค้า 20,272,384.81 บาท และเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตาม
จ่าย   2,076,858.75 บาท เจ้าหนี้ค่าตรวจวิเคราะห์โรค  1,458,715.09 บาท ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้างจ่าย 2,705,886.50 บาท ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
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362,659.61 บาท  เจ้าหนี้อ่ืน 1,580,837.29 บาท รวมหนี้สินคงเหลือทั้งสิ้น 28,457,342.05 บาท และจากการท าแผนปี 2561 เกินดุล 894,000.00 บาท    
งบลงทุนเงินบ ารุงสามารถจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 20  จ านวนเงิน 28,800.00 บาท และในครั้งตามแผนงบลงทุนเงินบ ารุงไม่ได้ก าหนดแผนความต้องการ เพ่ือ       
ความอยู่รอดของสถานะการณ์การบริหารด้านการเงิน  แต่ในปีงบประมาณ 2562 มีการใช้เงินบ ารุงจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์, ครุภัณฑ์ส านักงานฯ  จ านวนเงิน 
364,016.00 บาท เป็นการซื้อทดแทนรายการที่จ าเป็น  ซึ่งไม่สามารถควบคุมในระบบได้ 
   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการตรวจวิเคราะห์โรค ปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ รายการตรวจวิเคราะห์โรค 2560 2561 2562 

1 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)   1,742,343.00    1,677,319.00   2,572,462.00  

2 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)   1,299,990.00    2,064,338.09   2,920,274.30  

  รวม   3,042,333.00    3,741,657.09   5,492,736.30  

  ร้อยละเทียบปีก่อน              122.99            146.80  
 

   ค่าใช้จ่ายการให้บริการผู้ป่วยในเรื่องค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระบบราชการ  ซึ่งมีระบบรองรับในส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่มีราคาสูงเป็นล าดับชั้นของแพทย์ผู้มีอ านาจ กรณีค่าตรวจเอ็กซเรย์ (X-ray) เป็นการจัดซื้อจัดจ้างกับเอกชน ที่มีระบบรองรับก าหนดแพทย์ผู้อ านาจส่ง
ตรวจเอ็กซ์เรย์ เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของความสมเหตุ สมผลของการส่งตรวจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการรักษาพยาบาล แต่การให้บริการในเรื่องดังกล่าว
ยังมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสูงจากปี 2561 ร้อยละ 46.80  อันเนื่องมาจากภาวะโรคระบาด ได้แก่ DHF ,ภาวะโรครนุแรงขึ้น และจ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น 
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สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562 
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งบค่าเสื่อมระดับเขต ปีงบประมาณ 2562 รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเน้ือเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง งบค่าเสื่อมจัดสรร 493,000.00 บาท 
และมีการใช้เงินบ ารุงสมทบ 5,000 บาท รวมจ านวนเงิน 500,000 บาท 

มีการเปลี่ยนแปลงรายการดังต่อไปน้ีคือ 
 

ประเภทครุภัณฑ ์ รายการ รายละเอียดเพ่ิมเติม จ านวน งบค่าเสื่อมUC สมทบเงิน
บ ารุง 

รวมเงิน 

12-ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟุต 1 66,000.00 0 66,000.00 

03-ครุภณัฑ์การแพทย ์ เครื่องดูดเสมหะ ชนิดใช้แบตเตอรี ่ เครื่องดูดเสมหะขวดขนาด 1,000 ซีซ ีชนิดมีแบตเตอรี่
ในตัวเคลื่อนที่ได ้

2 44,000.00 0 44,000.00 

03-ครุภณัฑ์การแพทย ์ รถเข็นชนิดนอน รถเข็นชนิดนอน 1 19,000.00 0 19,000.00 

06-ครุภณัฑ์การแพทย์
วินิจฉัย 

เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 

เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสญัญาณชีพ
อัตโนมัติ ขนาดเล็ก 

1 150,000.00 0 150,000.00 

03-ครุภณัฑ์การแพทย ์ รถเข็นชนิดนั่ง รถเข็นชนิดนั่ง 9 62,000.00 5,500.00 67,500.00 

03-ครุภณัฑ์การแพทย ์ ชุดตรวจ ตา ห ู เครื่องส่องหู ตา 1 12,000.00 0 12,000.00 

03-ครุภณัฑ์การแพทย ์ เครื่องควบคุมการให้เลือดและสารละลายใน
หลอดเลือดด ามีแบตเตอรี่ในตัว 

เครื่องควบคุมการให้เลือดและสารละลายในหลอดเลือด
ด ามีแบตเตอรี่ในตัว 

2 140,000.00 0 140,000.00 

    รวม   493,000.00 5,500.00 498,500.00 

 
 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เนื่องจากศัลยแพทย์ที่รับทุนศึกษาต่อของโรงพยาบาลลี้ได้ลาออกจากราชการ  จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
ครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์ส านักงานที่มีความจ าเป็นใช้งาน  และการด าเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างการได้รับอนุมัติจากเขต 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านพัสดุ 

แผนภูมคิวามเส่ียง  (Risk Profile) 

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 

 

 

 

สีเขียว ระดบัความเส่ียงต ่า ค่าคะแนน ระหวา่ง 1-3 
 

สีเหลืองอ่อน ระดบัความเส่ียงปานกลาง ค่าคะแนน ระหวา่ง 4-9 
 

สีอิฐ ระดบัความเส่ียงสูง ค่าคะแนน ระหวา่ง 10-16 
 

สีแดง ระดบัความเส่ียงสูงมาก ค่าคะแนน ระหวา่ง 17-25 
 
 

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 

ระดบัผลกระทบ 

(Consequent) 
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เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
 

 

สีอิฐ 
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 
3.1 กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์ยา (กลุ่มงานเภสัชกรรม) / การประเมินความเสี่ยง/ และแนวทางแก้ไขปัญหา  ปีงบประมาณ 2562 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านพัสด ุ

โอกาส 
ผลกระ

ทบ 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ 

วิธีบริหารความเสีย่ง กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การจัดท าแผน
พัสด ุ

การจัดท าแผนไมม่ี
ประสิทธิภาพ 
-มีการจัดซื้อยาตาม
โครงการ โดยไม่มีการแจ้ง
ให้ก าหนดในแผน 

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 ให้ทุกกลุ่มงานแจ้งความ
ต้องการยา ฯเพื่อจดัท าแผน
ประจ าป ี

-ให้ทุกกลุ่มงานส่ง
รายการยา เพื่อก าหนด
ในแผนประจ าป ี

หัวหน้าเภสัชกรทุกกลุ่มงานท่ีใข้
ยาในโครงการต่างๆ 

การจัดซื้อ -ยาขาดตลาด-ขาดส่ง 
-สถานการณ์เงินกับการ
ช าระหนี้เจ้าหนี้ และเป็น
เงื่อนไขการส่งยา ฯ 
-ภาระงาน+บุคลากรน้อย 
ท าให้มีการบันทึกระบบ 
e-GP ย้อนหลัง 

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 -ยืมยาจากโรงพยาบาลกรณี
ฉุกเฉิน ยาขาดสต๊อก 
-ประสานงานการเงินในการ
ช าระหนี ้

-ตรวจสอบสต๊อก, 
ประสานงานองค์การ
เภสัชกรรมในการส่งยา 
-ตรวจสอบการช าระหนี้
ค่ายากับเงื่อนไขบริษัทใน
ตัวยาที่ส าคญั 
-จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาลง e-GP 

หัวหน้าเภสัชกร 

การเบิก จ่าย
พัสด ุ

-มีการน ายาราคาสูงมาใช้ 
ด้วยเหตผุลจ ากัดเรื่อง
ยานวัติกรรม, การ
ปรับเปลีย่นการ
รักษาพยาบาล 

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 -จัดท าข้อมูลน าเสนอในที
ประชุม PCT 

สรุปข้อมลูการรับจ่ายยา
ที่มีมูลค่าสูง 

หัวหน้าเภสัชกร 
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3.2 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา (กลุ่มการพยาบาล) / การประเมินความเสี่ยง/ และแนวทางแก้ไขปัญหา  ปีงบประมาณ 2562 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านพัสดุ 

โอกาส 
ผลกระ

ทบ 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ 

วิธีบริหารความเสี่ยง กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การจัดท าแผน
พัสด ุ

การจัดท าแผนพัสดไุมม่ี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
   กรอบบังคับการจัดท า
แผนมีการบริหารโดยให้มี
การลดการจดัซื้อ จัดจ้าง
เพื่อการบริหาร
สถานการณ์เงิน โดยไมไ่ด้
อิงข้อมูลการรับบริการที่
เป็นจริง 

2 3 6 ปาน
กลาง 

6 ควบคุมงบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ้างเวชภณัฑม์ิใช่
ยาให้เป็นไปตามแผน 

-มีการควบคุมยอดการ
จัดซื้อ และสรุปทุกไตร
มาส 

-งานพัสดุ 
-งานบัญชี 
 

การจัดซื้อ -ความผันแปรราคา
เวชภัณฑ์มิใช่ยาทีสู่งขึ้น 
-จ านวนผู้ป่วยท่ีเพิ่มขึ้น 
-ความรุนแรงของโรคที่
เพิ่มขึ้น 
-ค่าตรวจวิเคราะหโ์รคมี
มูลค่าสูงขึ้น 

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 -มีการจัดซื้อร่วมมากกว่า
ร้อยละ 50 
-รายการที่เกิน 500,000 บ. 
มีการจัดท า e-Bidding 
-ก าหนดแพทย์ผู้ส่งตรวจ
รายการตรวจวิเคราะห์โรคที่
มีมูลค่าสูง 

-มีการควบคุมแผน และ
รายงานทุกไตรมาส 
-ก าหนด ผอ.และแพทย์
อีก 1 ท่านเป็นผู้มีอ านาจ
ส่งรายการตรวจ
วิเคราะห์ทางการแพทย์
ที่มีมูลค่าสูง 

-งานพัสดุ 
-องค์กรแพทย์ 

การเบิก จ่าย
พัสด ุ

ไม่ได้มีการก าหนดเกณฑ์
ความเหมาะสมในการ
เบิกจ่าย 

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 1.จัดท า WI เกณฑ์การจ่าย
ของทั้งสิ้นค้า และวัสดุใช้ไป 

1.รายงานการเบิกจ่าย
ของแต่ละหน่วยบริการ 
และ รพ.สต.ในเครือข่าย 
2.ตรวจสอบผลการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม 
WI 

-พัสด ุ



16 
 

 
 
 
3.3 การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุส านักงานฯ (กลุม่งานพัสดุ-กลุ่มงานการจัดการทั่วไป) / การประเมินความเสี่ยง/ และแนวทางแก้ไขปัญหา  ปีงบประมาณ 2562 
 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านพัสด ุ

โอกาส 
ผลกระ

ทบ 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ 

วิธีบริหารความเสี่ยง กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การจัดท าแผน
พัสด ุ

การจัดท าแผนพัสดไุมม่ี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
-มีการจัดซื้อวัสดุนอก
แผน 
-วัสดุตามโครงการไม่ไดม้ี
การตัดหมวดค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ 

2 3 6 ปาน
กลาง 

6 -ให้ทุกกลุ่มงานส่งแผนการ
จัดซื้อวัสดุทั่วไปนอกคลัง 
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้มี
การด าเนินการจัดซื้อฯ และ
ตัดในระบบบญัชีในหมวด
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

-มีการควบคุมยอดการ
จัดซื้อวัสดตุามแผน และ
และการจัดซื้อวัสดุนอก
แผน 

-งานพัสดุ 
-งานบัญชี 
 

การจัดซื้อ -การจัดซื้อวัสดุนอกแผน 3 3 9 ปาน
กลาง 

9 -ให้ทุกกลุ่มงานส่งรายการ
จัดซื้อวัสดุนอกคลัง 

-มีการควบคุมแผน และ
รายงานทุกไตรมาส 

-งานพัสดุ 

การเบิก จ่าย
พัสด ุ

ไม่ได้มีการก าหนดเกณฑ์
ความเหมาะสมในการ
เบิกจ่าย 

3 3 9 ปาน
กลาง 

9 ก าหนดข้อตกลงให้มีการ
เบิกจ่ายพัสดุ ทีม่ีจ านวนการ
เบิก/ที่มีมลูค่าสูง 5 อันดับ 
โดยใช้ข้อมูลปี 2562 เป็น
เกณฑ์ในการเบิกปี 2563 

-งานคลังพัสดุควบคุม
การเบิกจ่ายพสัดุให้
เป็นไปตามข้อตกลง 

-งานพัสดุ 
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4. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ ข้อจ ากัด 
กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์ยา กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานพัสดุทั่วไป 

  การบริหารการจัดซื้อ จัดจ้างภาพรวมของ
พัสดุเวชภัณฑ์ยา  มากกว่าแผน ร้อยละ 
15.08  จ านวนเงิน 2,118,957.00 บาท 
เป็นยาในบัญชียาหลัก (ED) 2,127,756.38 
บาท ร้อยละ 116.08   และยานอกบัญชียา
หลัก (NED) 118,319.80 บาท ร้อยละ  
151.24 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อมากกว่า
แผนในปี 2562 มีข้อจ ากัดได้แก่ 
1. ราคายาแพง เนื่องจากก าหนดให้ซื้อยาจาก
องค์การเภสัชกรรมหรือจากบัญชีนวตกรรม
เท่านั้น แต่ราคายาในท้องตลาดต่ ากว่า 
2.การปรับปรุงบัญชียาโรงพยาบาล น ายา
มูลค่าสูงเข้าโรงพยาบาล และปรับแนวทางการ
รักษาโรคถุงลมโป่งพอง 
3.ซื้อยานอกแผนของกลุ่มงานที่มีการใช้ยาใน
การจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ โดยไม่ได้แจ้ง
ความต้องการในการจัดท าแผนต้นปี 
4.ภาวะความรุนแรงของโรค และจ านวนผู้ป่วย
เรื้อรงัมากข้ึน ไม่สามารถควบคุมได้ 
5.การจัดตั้ง PCC ท าให้มีการ stock ยาที่ รพ.
สต. เพิ่มข้ึน 

     การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมของพัสดุ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา น้อยกว่าแผนไปร้อยละ 2.59 จ านวน
เงิน 275,027.25 บาท 
1.วัสดุการแพทย์ มีการจัดซื้อน้อยกว่าแผนร้อยละ 4.66  
2.วัสดุชันสูตร มีการจัดซื้อมากกว่าแผนร้อยละ 00.88 
จ านวนเงิน 35,341.60 บาท ซึ่งเป็นค่าคาดเคลื่อนที
ยอมรับได้ 
3.วัสดุทันตกรรม มีการจัดซื้อน้อยกว่าแผนร้อยละ 5.09 
จ านวนเงิน 30,515.63 
การจัดซื้อร่วม 
1.วัสดุการแพทย์จัดซื้อร่วมร้อยละ 57.10 
2.วัสดุชันสูตรจัดซ้อร่วมร้อยละ 58.85 
3.วัสดุทันตกรรมจัดซื้อร่วมร้อยละ 73.99 
    ระบบการบริหารจัดการ 
       รายการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์มีแนวโน้ม
สูงขึ้นจากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง 

 

รายการตรวจวิเคราะห์โรค และค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-ray)  
- ปีงบประมาณ 2561 สูงข้ึนร้อยละ 22.99 

      การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมของพัสดุ
ทั่วไป มากกว่าแผนไปร้อยละ 1.99 จ านวนเงิน 
77,479.91 บาท 
1.มีการจัดซื้อวัสดุนอกแผน ไม่มีการก าหนดในแผน มี
การจัดซื้อนอกแผนฉุกเฉิน เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ป้องกันและควบคุมป้องกันไข้เลือดออก, การจัดซื้อหิน
คลิก, ดินในการซ่อมบ ารุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 
2.วัสดุเชื้อเพลิง มีข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี คือ 

 
    การจัดท าแผนลดค่าใช้จ่าย  ผลลัพธ์ไม่สามารถ
ประหยัดตามแผนได้ ถึงแม้จะใช้นโยบายเดินทาง
ร่วมกันในเส้นทางเดียวกัน แต่จากข้อมูลมีการใช้สูงขึ้น
ในปี 2561 ร้อยละ 32.18  และในปี 2562 มีการ
ใช้ลดลงร้อยละ  5.42  และการด าเนินการมาตรการ
ประหยัดเรื่องเชื้อเพลิงต้องมีการด าเนินการต่อไป 
3.วัสดุก่อสร้างใช้เกินแผนไปร้อยละ 61.20 เนื่องจาก
สาเหตุมีการซ่อมบ ารุงพ้ืนผิวดินบริเวณจอดรถ และ
ไหล่ถนน ซึ่งอยู่ในหมวดค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง ซึ่งจัดสรรแผน 600,000 บาท แต่ใช้ไป 
224,000 บาท น้อยกว่างบ 
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กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์ยา กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานพัสดุทั่วไป 
- ปีงบประมาณ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 46.80 

      ถึงแม้จะมีการหนดระบบรองรับในส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่มีราคาสูงเป็นล าดับชั้นของแพทย์ผู้มี
อ านาจอนุมัติส่ง และมีการใช้เกินแผนของกลุ่มงานเวชฯ 
ที่ไม่ได้มีการจัดท าแผนความต้องการต้นปี, ภาวะความ
รุนแรงของโรค และจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมข้ึน 

กรณีค่าตรวจเอ็กซเรย์ (X-ray) เป็นการจัดซื้อจัด
จ้างกับเอกชน ที่มีระบบรองรับก าหนดแพทย์ผู้อ านาจ
อนุมัติส่งตรวจเอ็กซ์เรย์ เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของความสมเหตุ สมผลของการส่งตรวจ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการรักษาพยาบาล แต่การให้บริการใน
เรื่องดังกล่าวยังมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสูงจากปี 2561 
ร้อยละ 46.80  อันเนื่องมาจากความจ าเป็นของโรค, 
จ านวนกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนและมีความจ าเป็นใน
การเอ็กซเรย์, และจ านวนผู้ป่วยที่สูงขึ้นของกลุ่มที่
จ าเป็นต้องเอ็กซเรย์ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง 

4.วัสดุอื่นใช้เกินงบไปร้อยละ 70.04 เป็นการจัดซื้อ
นอกแผน ซึ่งเป็นรายการช ารุดของอุปกรณ์งานสนาม, 
ยา, วัสดุอุปกรณ์ไล่ยุงจากการมีโรคไข้เลือดออกระบาด
, และการซื้อวัสดุในโครงการ ITA 
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5. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมการจัดสรรเงินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 

- เงินจัดสรรตามแผน  33,783,361.20  บาท 
- ใช้ไป      37,013,539.16  บาท 
- ใช้เงินเกินแผน   -   3,230,177.96  บาท (ไม่สามารถประหยัดงบประมาณได้) 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกินแผน ร้อยละ -  9.56 

โดยสรุปมีรายละเอียดดังนี้ 
1) พัสดุกลุ่มเวชภัณฑ์ยาใช้มากกว่าแผน  จ านวนเงิน 2,118,957 บาท (ร้อยละ 15.08) 
มีการจัดซื้อยา 

2) พัสดุกลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้น้อยกว่าแผน  จ านวนเงิน 275,027.25บาท (ร้อยละ 2.59) 
3) พัสดุกลุ่มวัสดุส านักงาน ฯ ใช้มากกว่าแผน  จ านวนเงิน 77,479.91 บาท (ร้อยละ 1.99) 
4) รายการตรวจวิเคราะห์โรค และเอ็กซเรย์ ใช้มากกว่าแผน จ านวนเงิน 1,812,736.30 บาท (ร้อยละ 49.26) 
5) การจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562  ใช้น้อยกว่าแผน  1,054,880.86 บาท (ร้อยละ 22.66) 

 
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 

ที ่ รายการ จัดสรร จัดซื้อ คงเหลือ ร้อยละการ
จัดซื้อ 

ร้อยละการประหยัด 

1 เวชภัณฑ์ยา 
   

  
 ED 13,229,036.93 15,356,793.31 -2,127,756.38 116.08 - 16.08 
 NED 230892.6 349,212.40 -118,319.80 151.24 -  51.24 
 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 591931.67 464,812.49 127,119.18 78.52 21.48 
 พัสดุ – กลุ่มเวชภัณฑ์ยา 14,051,861.20 16,170,818.20 -2,118,957.00 115.08 - 15.08 

2 วัสดุการแพทย์ 6,000,000.00 5,720,146.78 279,853.22 95.34 4.66 
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ที ่ รายการ จัดสรร จัดซื้อ คงเหลือ ร้อยละการ
จัดซื้อ 

ร้อยละการประหยัด 

3 วัสดุชันสูตร 4,000,000.00 4,035,341.60 -    35,341.60 100.88 -                0.88 
4 วัสดุทันตกรรม 600,000.00 569,484.37 30,515.63 94.91 5.09 
 พัสดุ – กลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,600,000.00 10,324,972.75 275,027.25 97.41 2.59 

5 วัสดุส านักงาน 1,200,000.00 1,303,820.20 -  103,820.20 108.65 -                8.65 
6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,260,000.00 1,402,600.18 -  142,600.18 111.32 -              11.32 
7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000.00 97,892.52 52,107.48 65.26 34.74 
8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000.00 52,792.18 -      2,792.18 105.58 -                5.58 
9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000.00 310,185.45 -    10,185.45 103.40 -                3.40 

10 วัสดุงานบ้านงานครัว 800,000.00 596,540.91 203,459.09 74.57 25.43 
11 วัสดุบริโภค 5,000.00 3,444.00 1,556.00 68.88 31.12 
12 วัสดุก่อสร้าง 100,000.00 161,196.47 -    61,196.47 161.20 -              61.20 
13 วัสดุอื่น 20,000.00 34,008.00 -    14,008.00 170.04 -              70.04 

 พัสดุ – กลุ่มวัสดุส านักงาน ฯ 3,885,000.00 3,962,479.91 -77,479.91       101.99  - 1.99 
14 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 1,680,000.00 2,572,462.00 -  892,462.00 153.12 -              53.12 
15 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) 2,000,000.00 2,920,274.30 -  920,274.30 146.01 -              46.01 

 
ค่าตรวจวิเคราะห์โรค 3,680,000.00 5,492,736.30 -1,812,736.30 149.26 -              49.26 
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ผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562 
 

ที่ ประเภท จ านวน จัดสรร บ ารุงสมทบ รวม จดัซ้ือ แผน +/- ประหยดั %
1 งบค่าเส่ือมระดับหน่วยบริการ 70% 25 รายการ 3,522,113.16    12,567.70     3,534,680.86 2,483,800.00 1,050,880.86 29.73        
2 งบค่าเส่ือมระดับเขต 10% 1 รายการ 729,000.00      729,000.00    725,000.00    4,000.00       0.55          
3 งบค่าเส่ือมระดัจังหวดั 20% 4 รายการ 392,500.00      392,500.00    392,500.00    -              -           

รวม 30 รายการ 4,643,613.16    12,567.70     4,656,180.86 3,601,300.00 1,054,880.86 22.66         
 

สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคส าคัญการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางแก้ไขปัญหา 
1.การจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน -ให้ทุกหน่วยงานส่งแผนความต้องการวัสดุนอกคลัง 
2.มีการจัดซื้อเกินแผน กรณีเหตุฉุกเฉินภาวะโรคระบาดที่มีผลต่อมูลค่าการ
จัดซื้อวัสดุ และค่าตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ไข้เลือดออก 

-ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแผนความต้องการวัสดุกรณีเหตุฉุกเฉิน 

3.ผู้ป่วยมีภาวะโรครุนแรงที่เพ่ิมข้ึน -ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามระบบหลักเกณฑ์ค่าตรวจวิเคราะห์โรค และเอ็กซเรย์ 
4.จ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น -ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามระบบหลักเกณฑ์ค่าตรวจวิเคราะห์โรค และเอ็กซเรย์ 
5.ภาวะความผันผวนราคาวัสดุ -กรณีราคาพัสดุสูงขึ้น ให้มีการสืบถามผู้ค้าอ่ืน 
6.การจดัหมวดแผนจัดซื้อ กับรหัสบัญชีไม่สอดคล้องกัน  เช่น การซ่อมบ ารุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กับวัสดุก่อสร้าง (รายการจัดซื้อซื้อดินลูกรัง, หินคลุกใน
การปรับพื้นผิวหน้าดิน) 

-ให้พัสดุทั่วไป และบัญชีประสานงานข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน 

7.สถานการณ์เงินติดวิกฤติ/ การท าแผน Planfin ไม่สามารถจัดสรรงบลงทุนใน
แผนเงินบ ารุงได้ 

-มีการก าหนดแผนความต้องการงบลงทุนเงินบ ารุง EBITDA ไม่เกิน 20% และ
ให้น าผลของสถานะการณ์การเงินติดลบสะสมมาพิจารณาประกอบ 

8.กระบวนการจ่ายของคลังไม่มีก าหนดหลักเกณฑ์การเบิก-จ่าย -พัสดุทั่วไปก าหนดเบิกจ่ายพัสดุทัว่ไป ที่มีจ านวนการเบิก/ที่มีมูลค่าสูง 5 
อันดับ โดยใช้ข้อมูลปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการเบิกปี 2563 
-รายการตรวจวิเคราะห์โรคและเอ็กซเรย์ให้เข้มขนระบบรองรับการส่งตรวจที่มี
มูลค่าสูง และการส่งตรวจเอ็กซเรย์ภายนอก 
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สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุกลุ่มเวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2562 
การจัดซื้อ จัดจ้างมากกว่าแผน ร้อยละ  15.08 
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สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุกลุ่มเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2562 
การจัดซื้อ จัดจ้างน้อยกว่าแผน ร้อยละ 2.59 

 
 

สรุปประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2562 
ที่ รายการ จัดสรร จัดซ้ือ คงเหลือ จัดซ้ือ % แผน +/- %
1 วสัดุการแพทย์ 6,000,000.00    5,720,146.78    279,853.22      95.34      4.66           
2 วสัดุชันสูตร 4,000,000.00    4,035,341.60    35,341.60-        100.88    0.88-           
3 วสัดุทันตกรรม 600,000.00      569,484.37      30,515.63        94.91      5.09           

รวม 10,600,000.00  10,324,972.75  275,027.25      97.41      2.59            
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างค่าตรวจวิเคราะห์โรค และเอ็กซเรย์ ปีงบประมาณ 2562 

การจัดซื้อ จัดจ้างมากกว่าแผน ร้อยละ 49.26 

 
 

ที่ รายการ จัดสรร จัดซ้ือ คงเหลือ จัดซ้ือ % แผน +/- %
1 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 1,680,000.00    2,572,462.00    892,462.00-      153.12    53.12-         
2 ค่าจ้างตรวจเอก็ซเรย์ (X-Ray) 2,000,000.00    2,920,274.30    920,274.30-      146.01    46.01-         

รวม 3,680,000.00    5,492,736.30    1,812,736.30-    149.26    49.26-          
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สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง กลุ่มงานการจัดการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 
การจัดซื้อ จัดจ้างมากกว่าแผน ร้อยละ 1.99 

 

 
 

ที่ รายการ จัดสรร จัดซ้ือ คงเหลือ จัดซ้ือ % แผน +/- %
1 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,260,000.00    1,402,600.18    142,600.18-      111.32    11.32-         
2 วสัดุบริโภค 5,000.00          3,444.00          1,556.00          68.88      31.12         
3 วสัดุอืน่ 20,000.00        34,008.00        14,008.00-        170.04    70.04-         
4 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000.00        52,792.18        2,792.18-          105.58    5.58-           
5 วสัดุกอ่สร้าง 100,000.00      161,196.47      61,196.47-        161.20    61.20-         
6 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 150,000.00      97,892.52        52,107.48        65.26      34.74         
7 วสัดุคอมพวิเตอร์ 300,000.00      310,185.45      10,185.45-        103.40    3.40-           
8 วสัดุงานบ้านงานครัว 800,000.00      596,540.91      203,459.09      74.57      25.43         
9 วสัดุส านักงาน 1,200,000.00    1,303,820.20    103,820.20-      108.65    8.65-           

3,885,000.00    3,962,479.91    77,479.91-        101.99    1.99-            
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สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562 

การจัดซื้อ จัดจ้างมากกว่าแผน ร้อยละ 22.66 
จัดซื้อ จัดจ้าง จ านวน 30 รายการ 

 
 

 
 
 

ที่ ประเภท จ านวน รวมจัดสรร จัดซ้ือ แผน +/- จดัซ้ือ % ประหยดั %
1 งบค่าเส่ือมระดับหน่วยบริการ 70% 25 รายการ 3,534,680.86 2,483,800.00 1,050,880.86 70.27      29.73        
2 งบค่าเส่ือมระดับเขต 10% 1 รายการ 729,000.00    725,000.00    4,000.00       99.45      0.55          
3 งบค่าเส่ือมระดัจังหวดั 20% 4 รายการ 392,500.00    392,500.00    -              100.00    -           

รวม 30 รายการ 4,656,180.86 3,601,300.00 1,054,880.86 77.34      22.66         
 
 

6. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ จัด
จ้างในปีงบประมาณ 2563 

1) รายการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ และวัสดุนอกคลังให้ทุกกลุ่มงานส่งแผนความต้องการ
ประจ าปี 2563 

2) งานพัสดุมีการควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน 
3) มีการจัดท าแผนและรหัสผังบัญชีให้สอดคล้องกัน 
4) คลังจ่ายวัสดุมีหลักเกณฑ์การจ่าย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเพิ่มระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพด้านพัสดุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ กระบวนงานกิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

การจัดท าแผนพัสดุประจ าปีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1.รายงานผลการจัดซื้อ ฯ ประจ าเดือน 
เทียบกับแผนที่จัดสรร 
2.รายงานผลการจัดซื้อพัสดุนอกแผน 

มีการจัดซื้อ ฯ ตามแผน
พัสดุ 

รพ.ลี้ มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผน ร้อยละ 100 

มีการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตาม
แผน มีค่า +/ -  ไม่เกิน 5% 

การเบิกจ่ายพัสดุที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

หน่วยจ่ายวัสดุมีหลักเกณฑ์การจ่ายวัสดุ
ออกจากคลังที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

มีการใช้วัสดุใช้ไป และ
สินค้าใช้ไป อย่างสมเหตุ 
สมผล 

รพ.ลี้ มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผน ร้อยละ 100 

มีการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตาม
แผน มีค่า +/ -  ไม่เกิน 5% 

ระบบการส่ง pt ตรวจวิเคราะห์
โรคที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

กระบวนขั้นตอนการส่ง pt MRI, SCAN 
โดยมีการสอบทานการส่ง pt ตรวจ 

ความเหมาะสม ความ
คุ้มค่า คุ้มทุนในระบบ
การรักษา 
 

ค่าตรวจวิเคราะห์โรค
เป็นไปตามแผนประมาณ
รายจ่าย ร้อยละ 100 

Pt ที่ได้รับการ MRI, SCAN 
เป็นไปตามมาตรฐานทาง
การแพทย์ มีความคุ้มคุ้มคุ้มทุน
ในด้านการเงิน 
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