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บทที่ 1 
บทน า 

 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด     
แก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ
ตรวจสอบได้และป้องกันปัญหาทุจริต เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท า 
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา         
ในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถ  
ในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้
งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจ านวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจ ากัดอย่างไร/หรือไม่ รวมทั้ง 
จะต้องมีการจัดท าข้อเสนอเพื่อน าไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย              
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป     
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

                   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตระหนักถึงการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
และการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ตรวจสอบได้เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตในหน่วยงาน จึงต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขึ้น ภายใต้มาตรฐาน COSO 2013    
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือประโยชน์               
ในการทบทวนและวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อทบทวนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ประกอบการวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าสุงสุด 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร 
 การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้
องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของ          
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

ความเสี่ยงจ าแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 
 
 

 
ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) 
 ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์     
ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและท าไม       
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการความเสี่ยง 
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 ปัจจัยความเสี่ยงพิจารณาได้จาก 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 
2) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 
3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR) 
4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 

1) ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ 
2) ปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ระบบการท างาน ฯลฯ 

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง 
2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสยีหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความเสีย่ง 
3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง ๆ  เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงิน
ที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ทีส่่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกด าเนินคดีอาญา 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่รา้ยแรงและถูกด าเนินคดีอาญา 
3 ปานกลาง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่รา้ยแรงและถูกด าเนินคดีอาญา  
2 น้อย ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง 
1 น้อยมาก ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง  

   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)            
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 



- 4 - 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 

  

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

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

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

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (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) 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
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ct
) 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส              
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้   
ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ในการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ของรัฐ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรงบลงทุน 
จ านวน 16 รายการ จ านวนเงิน 2,455,700 บาท จ าแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จ านวน 14 รายการ จ านวนเงิน 
1,194,300 บาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 1,261,400 บาท (คืนเงิน
งบประมาณเนื่องจากไม่มีความพร้อมของที่ดินในการก่อสร้าง) ซึ่งเบิกจ่ายได้ทั้งหมดจ านวน 1,184,510 
บาท คิดเป็นร้อยละ 99.18 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จ านวน 9,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 
เมื่อเทียบกับงบประมาณงบลงทุนที่ได้รับ ดังนี้ 

ล าดับ รายการ งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ
ที่ประหยัด

ได้ 

ด าเนินการ
เบิกจ่าย 

วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 

(1 ครอบครัว) เป็นอาคาร 
คสล. 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 92 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง 

1,261,400 คืนงบประมาณเนื่องจากไม่มีความพร้อมเรื่องทีดินในการ
ก่อสร้าง 
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ล าดับ รายการ งบประมา
ณที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ
ที่ประหยัด

ได้ 

ด าเนินการ
เบิกจ่าย 

วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ค่าครุภัณฑ ์
1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ระดับ XGA ขนาด 4,000 
ANSI  Lumens ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยาจ านวน 
4 เครื่อง 

170,000 168,000 2,000 
(1.18%) 

168,000 
(100%) 

เฉพาะ 
เจาะจง 

2 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา ต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยาจ านวน 1 เครื่อง 

10,900 10,900 0 
(0.00%) 

10,900 
(100%) 

เฉพาะ 
เจาะจง 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงานส านักงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา ต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยาจ านวน 20 เครื่อง 

340,000 338,000 2,000 
(0.59%) 

338,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยาจ านวน 
19 เครื่อง 

47,500 47,310 190 
(0.40%) 

47,310 เฉพาะ 
เจาะจง 

6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา ต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยาจ านวน 1 ชุด 

120,000 119,000 1,000 
(0.83%) 

119,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

 



- 7 – 

ล าดับ รายการ งบประมา
ณที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ
ที่ประหยัด

ได้ 

ด าเนินการ
เบิกจ่าย 

วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบที่ 2 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยาจ านวน 
4 ชุด 

84,000 82,000 2,000 
(2.38%) 

82,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบที่ 1 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยาจ านวน 
9 ชุด 

54,000 53,100 900 
(1.67%) 

53,100 เฉพาะ 
เจาะจง 

9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่ 
2 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา ต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยาจ านวน 3 ชุด 

69,000 67,500 1,500 
(2.17%) 

67,500 เฉพาะ 
เจาะจง 

9 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แบบที่ 1 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยาจ านวน 
1 เครื่อง 

130,000 129,900 100 
(0.08%) 

129,900 เฉพาะ 
เจาะจง 

10 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา ต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยาจ านวน 1 เครื่อง 

9,000 8,900 100 
(1.11%) 

8,900 เฉพาะ 
เจาะจง 

 รวม 10 รายการ 1,194,3
00 

1,184,51
0 

9,790 
(0.82%) 

1,184,51
0 
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ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 
              งบประมาณ พ.ศ.2563 

จ านวนรายการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง 

10 10 (100%) 

  จากตารางที่  1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา             
ได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ ์จ านวน 10 รายการ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงท้ัง 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100  

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง 
1,184,510 1,184,510 (100%) 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะน าการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง
ต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลในเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่
ชัดเจนได้ 

ตารางท่ี   3  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง 

   โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

1. การเตรียมความ
พร้อมในการขอ
งบประมาณ 

รายละเอียดการขอ
งบประมาณไม่
พร้อม ไม่ชัดเจน 
ไม่ถูกต้อง เช่น 
เหตุผลความ
จ าเป็น ราคากลาง 
คุณลักษณะเฉพาะ 

เพ่ือให้เกิดความพร้อม
ในการเสนอขอ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3 3 9 3 

2. การจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

ชื่อรายการราคา
กลางไม่ถูกต้อง 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน 
เหมาะสม ซึ่งจะท าให้
การจัดหาพัสดุเป็นไป
ตามความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

4 3 12 2 

3. การจัดหาพัสดุ รายการไม่อยู่ใน
แผนท าให้การ
จัดหาล่าช้า 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ
ได้ตามความต้องการ 
ครบถ้วน เป็นไปตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุประจ าปี 

3 4 12 2 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง 
   โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

4. การตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

ไมได้ด าเนินการ
ตามระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด 

เพ่ือให้การตรวจสอบ
และการจ าหน่ายพัสดุ 
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามท่ีระเบียบ ฯ 
ก าหนด 

4 4 16 1 

  

ตารางท่ี  4   ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

1. การเตรียมความพร้อมในการของบประมาณ 
  - รายละเอียดการของบประมาณไม่พร้อม ไม่ชัดเจน 
ไม่ถูกต้อง เช่น เหตุผลความจ าเป็น ราคากลาง 
คุณลักษณะเฉพาะ 

 
ความเสี่ยงระดับสูง (คะแนน 9) 

2. การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  - ชื่อรายการราคากลางไม่ถูกต้อง 

ความเสี่ยงระดับสูง (คะแนน 12) 

3. การจัดหาพัสดุ 
  - รายการไม่อยู่ในแผนท าให้การจัดหาล่าช้า 

ความเสี่ยงระดับสูง (คะแนน 12) 

4. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
  - ไมได้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (คะแนน 16) 

 จากตารางที่  4   ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงพบว่ามี
ล าดับความเสี่ยงระดับสูงมากในขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และความเสี่ยงสูง ในขั้นตอนจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และการจัดท าค าของบประมาณ  
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
ล าดับ ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

1 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 

การเตรียมความพร้อมในการของบประมาณ 
สิ่งก่อสร้าง  
  การก าหนดรายละเอียดที่จ าเป็นและ
ความส าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินการจัดท าค าขอ
งบประมาณ 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์ 
  มีความล่าช้าในการก าหนดคุณลักษณะ
รายการที่จะท าค าของบประมาณ 
 

 
 
1) เตรียมความพร้อม รูปแบบรายการประกอบ
แบบ งวดงาน งวดเงิน ประเมินราคาก่อสร้าง 
สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนจัดท าค าขอ
งบประมาณ 
2) ก าหนดรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับสถานที่
ก่อสร้าง 
3) ส ารวจสถานที่ท่ีจะก่อสร้าง ก่อนด าเนินการ
จัดท ารูปแบบรายการก่อสร้าง 
 
4) เตรียมจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์ที่ต้องการ ราคา สถานที่ติดตั้ง ใบเสนอ
ราคา และอ่ืน ๆ ตามที่ระเบียบ ฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนด 

2 การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
ชื่อรายการราคากลางไม่ถูกต้อง 

 
สร้างการเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการจัดท าค า
ของบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
ให้รัยรู้ รับทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้องตาม พ.ร.บ.และระเบียบ ฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และให้ได้
รายการพัสดุที่ตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์ 

3 การจัดหาพัสดุ 
รายการไม่อยู่ในแผนท าให้การจัดหาล่าช้า 

 
หน่วยงานต้องการมีการส ารวจความต้องการใช้พัสดุ
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ 
ให้ครบถ้วน เพ่ือจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน อาจจะมี
การปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามความเหมาะสม 

4 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
  - ไมได้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ระเบียบ
ก าหนด 

 
- ทบทวนขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
- ก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนิน
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุที่
หน่วยงานไม่ต้องการใช้ พัสดุเสื่อมสภาพ ช ารุด 
ตามข้ันตอนที่ระเบียบ ฯ ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ผลการด าเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด 10 รายการ จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,194,300 บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) สามารถด าเนินการจัดซื้อเป็นจ านวนเงิน 1,184,510 
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 
9,790 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คดิเป็นร้อยละ 0.82 
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บทที่ 5 

แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. ด าเนินการจัดแนวทางขั้นตอนปฏิบัติ และแบบฟอร์มให้ชัดเจน และประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 มีแผนพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อเนื่องในกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาล รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปของโรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบพัสดุรายใหม่ และลงพ้ืนที่ช่วยแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี และเร่งรัดติดตาม
ในการจัดหาพัสดุการจ้างงาน และการซ่อมบ ารุงต่างๆ ที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 2564  
 3. ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุติดตามการเปลี่ยนแปลงระเบียบพัสดุ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ป้องกันความเสียหาที่อาจเกิดข้ึนกับทางราชการ 
 4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


