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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ตามงบประมาณรายจายป พ.ศ.2561 
1. ผลการดําเนินงานภาพรวม 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร ไดจัดสรรเงินงบประมาณ               
รายจายประจําป จํานวนเงิน 16,660,711.06  บาท (สิบหาลานสี่แสนสี่หม่ืนเจ็ดรอยสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค)                  
และโรงพยาบาลสอง  จังหวัดแพร  ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามแผนการจัดสรรเงินในปงบประมาณ                     
รายจ ายป งบประมาณ พ .ศ . 2561 จํานวน 979 โครงการ จํ านวนเ งิน ท้ังสิ้น 15,440,712.11 บาท                          
(สิบหาลานสี่แสนสี่หม่ืนเจ็ดรอยสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค)   

2. จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง          
  รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ดวยงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ .  2561 จากตารางรายงานการจัด ซ้ือจัดจาง ของโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร                                
มีจํานวนโครงการท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด จํานวน 979 โครงการ มี 2 วิธีการจัดซ้ือจัดจาง                       
พบวาวิธีการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีจํานวน 977 โครงการ คิดเปนรอยละ 99.80 วิธีการจัดซ้ือจัด
จางโดย วิธี e-bidding มีจํานวน  2 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.20  ของจํานวนโครงการท้ังหมด คิดเปนมูลคา
จํานวน 15,440,712.11 บาท (สิบหาลานสี่แสนสี่หม่ืนเจ็ดรอยสิบสองจุดสิบเอ็ดสตางค) 
  21. ตารางแสดงรอยละจํานวนของโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ดวยงบประมาณ

จายประจําป พ.ศ. 2561 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนโครงการ รอยละ 

เฉพาะเจาะจง 977 99.80 

e-bidding 2 0.20 

รวม 979 100 

 

รูปภาพท่ี 1 แสดงรอยละจํานวนของโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

 

เฉพาะเจาะจง 
รอยละ 99.8% 

e-bidding 
รอยละ 
0.20% 
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3. งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง                                  

รอยละของงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ดวยงบประมาณรายจายประจําป                                  
งบประมาณ พ .ศ . 2561 จากตารางจะเห็นไดว างบประมาณในภาพรวมท่ีใช ในการจัด ซ้ือจัดจ าง                               
ของโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร  ท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 979 โครงการ จํานวนเงินท้ังสิ้น 15,440,712.11 บาท                       
(สิบหาลานสี่แสนสี่หม่ืนเจ็ดรอยสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค) และวงเงินงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ                              
พบวางบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เปนจํานวนเงิน  12,770,712.11 บาท                              
(สิบสองลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดรอยสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                        
จํานวนเงินท้ังสิ้น 2,670,000.00 บาท (สองลานหกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)    

3.1 ตารางแสดงรอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง                    
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 

 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง งบประมาณท่ีซ้ือ(บาท) รอยละ 

เฉพาะเจาะจง 12,770,712.11 82.71 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) 2,670,000.00 17.29 
   

รวม 15,440,712.11 100.00 

 

               รูปภาพท่ี  2  แสดงรอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

 

 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
82.71% 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง 

วิธปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส  

(e-bidding) 

17.29% 
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4. ความคุมคาและการประหยัดงบประมาณ                                                                             

ผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ท้ังหมด                
979 โครงการ สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหแลวเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน รวมเปนเ งินท้ังสิ้น 
15,440,712.11 บาท  (สิบหาลานสี่แสนสี่หม่ืนเจ็ดรอยสิบสองจุดสิบเอ็ดสตางค)  จากจํานวนเงินงบประมาณ
รายจายท่ีไดรับการจัดสรร  16,660,711.06 บาท  (สิบหกลานหกแสนหกหม่ืนเจ็ดรอยสิบเอ็ดบาทหกสตางค) 
โดยสามารถประหยัดเงินงบประมาณรายจายได จํานวน  1,219,998.95 บาท  (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหม่ืนเกาพัน
เการอยเกาสิบแปดบาทเกาสิบหาสตางค)  คิดเปนรอยละ 7.32 

5. การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 
    5.1 ระยะเวลาในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุน คอนขางจํากัดดวยเวลา                    
และเรงดวนสงผลใหเกิดความเสี่ยงในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและเกิดขอผิดพลาดไดงาย   
    5.2 ขาดบุคลากร เจาหนาท่ีพัสดุท่ีมีประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญในการ
ดําเนินการจัดจางสิ่งกอสราง บุคลากร เจาหนาท่ีไมเพียงพอสงผลใหการปฏิบัติงานไดลาชา 
    5.3 การกําหนดราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ แตละชนิดมีระยะเวลาสั้นในการ
จัดทําราคากลางจึงทําใหคณะกรรมการท่ีกําหนดคุณลักษณะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาท่ีและสิ่งกอสราง 
ขาดบุคลากรท่ีชํานาญและเชี่ยวชาญทางดานชางโยธา ซ่ึงมาชวยในการถอดแบบและคํานวณปริมาณราคา           
วัสดุซ่ึงใชในการกอสราง(BOQ) ซ่ึงตองอาศัยผูมีความรูความเขาใจในการจัดทํา 
    5.4 ราคาวัสดุ คาแรงงาน ราคาทองถ่ินพาณิชยจังหวัด ไมมีราคาท่ีเปนปจจุบัน และมี
บริษัทหรือตัวแทนจําหนาย มีจํานวนไมมาก 
    5.5 แบบแปลนและปริมาณราคา วัสดุกอสราง (BOQ) จากกองแบบแผน ไมสมบูรณและ
ไมครบถวน 
    5.6 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมานั้น คอนขางจํากัดและนอยเกินไป ทําใหหาผูรับจางท่ี
จะมาทํางานกอสรางไดยากมากยิ่งข้ึน 
    5.7 แบบมาตรฐานจากกองแบบแผนท่ีนํามาใชงานนั้น เ ม่ือนํามาใชในพ้ืนท่ีจริงๆ                   
ไมสามารถใชการได ตองมีการเปลี่ยนแปลง แกไขรายละเอียด แนบทายสัญญาจาง เพ่ือใหเกิดประโยชนกับ
ผูใชงาน ทําใหระยะเวลาในการกอสรางไมเปนไปตามแผนงานฯจึงทําใหระยะเวลาของการกอสรางลาชาไมทัน
กําหนด 
    5.8 การสืบราคาวัสดุกอสราง จากรานคา/ตัวแทนจําหนาย/บริษัท สวนมากไมใหความ
รวมมือในการสืบราคาทองถ่ิน 
    5.9 การขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีเพ่ือรวมเปนกรรมการ หรือคณะกรรมการตาง ๆ 
สวนใหญไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร 
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 6. แนวทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ
จากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการกับเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

   6.1 กอนจะของบประมาณควรตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนท่ีจะใชในการกอสรางกอน
วาเหมาะสมกับสถานท่ี ท่ีจะดําเนินการกอสรางหรือไม ตองปรับปรุงดําเนินการแนบทายสัญญารายละเอียดสวน
ท่ีจะดําเนินการปรับปรุงในสวนไหนบาง เม่ือมีการแกไขปริมาณงานกอสรางเพ่ิมข้ึนหรือลดลงกรณีเพ่ิมข้ึนจะ
ดําเนินการอยางไร งบประมาณท่ีจะนํามาดําเนินการในสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากสวนไหน ควรพิจารณาเปนรายการเพ่ือ
ไมใหเกิดความผิดพลาดในการของบประมาณ 

   6.2 ขอความอนุเคราะหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจางผู
ควบคุมงาน จากหนวยงานท่ีมีความรูความสามารถ เชน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัด
เชียงใหม,กองแบบแผน,สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร และหนวยงานองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน เพ่ือใหการกําหนดราคากลาง การตรวจรับงาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากผูมีความรู
ความสามารถ และผูมีประสบการณจากงานกอสราง 

   6.3 ควรมีแผนฯ รองรับสนับสนุนคาใชจาย เพ่ือสนับสนุนใหแกบุคลากรภายนอกเพ่ือเปน
คาตอบแทนท่ีรวมเปนคณะกรรมการตางๆ ของงานจัดซ้ือจางตางๆ ของโรงพยาบาลสอง  จังหวัดแพร 

   6.4 บุคลากรท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ทุกคณะควร
ไดเขารับการอบรม เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง  

                     6.5 เม่ือหนวยงานไดรับทราบงบประมาณแลว ควรใหมีการประชุมเตรียมพรอมในการ
ดําเนินการจัดจาง เชน รูปแบบรายการ ใบปริมาณ จากหนวยงานท่ีเคยไดรับการจัดสรรงบประมาณการกอสราง
อาคารประเภทเดียวกัน มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึงแลวเสร็จโครงการ (Time Line) 
ใหเปนไปตามแผนฯ ท่ีกําหนดไวโดยเครงครัด 

   6.6 ขอรับการจัดสรรบุคลากร เจาหนาท่ีพัสดุ ท่ีปฏิบัติงานเพ่ิมเติม เนื่องจากขาดแคลน 
เจาหนาท่ีพัสดุปฏิบัติงานดานกอสราง  
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โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร 
การวิเคราะหขอรองเรยีนดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2561 

 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะของขอรองเรียนและแนวโนม 
-โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร ไมมีขอรองเรียนใดๆ เรื่องการจัดซ้ือจัดจาง 

2. ขอมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับขอรองเรียน 
-ไมมีการจัดการขอรองเรียน เนื่องจากโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร  ไมมีขอรองเรียนใดๆ เรื่องการ
จัดซ้ือจัดจาง 

     3.  ความเส่ียงของการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีพิเศษ การจัดซ้ือจัดจางโครงการท่ีอยูนอกแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร วิเคราะหจาก
ความเสี่ยงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง, ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

ข้ันตอนการวิเคราะหความเส่ียง 
 ข้ันตอนท่ี 1 ระบุความเส่ียง 
 
 

ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอ
หนวยงาน 

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

1. ดานสภาพแวดลอมท่ัวไปในการจัดการงานดานพัสด ุ
1.1 ดานนโยบาย ไมมีการกําหนดนโยบาย

เพ่ือใหยึดถือและปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 
 

บุคลากรไมมีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงค 

กําหนดแนวทางเพ่ือให
บุคคลากรยึดถือในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 

1.2 ดานระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
วิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพ่ิมเติมบอยครั้ง 

ทําใหเกิดความสับสน
ตอการปฏิบัติงาน 

ตองใหผูปฏิบัติงานพัสดุเขารับ
การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูอยางตอเนื่อง 
 
 

1.3 ดานข้ันตอนการ 
     ปฏิบัติงาน 

ผูบริหารท่ีควบคุมกํากับดูแล
ไมมีการกําหนดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ทําใหเกิดปญหาการ
ปฏิบัติงานพัสดุลาชา 

กําหนดรูปแบบ แนวทาง 
ข้ันตอน และหลักเกณฑ
สําหรับดําเนินการท่ีจัดเจน ให
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานพัสดุ
ทราบ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว 
ถูกตอง และเปนธรรม 
 
 



 
 

 

-6- 
 
 

ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอ
หนวยงาน 

มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม 

1.4 ดานเจาหนาท่ี มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบเนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือมีการ
สับเปลี่ยนหนาท่ี 

ทําใหผูปฏิบัติงานพัสดุ
ยังไมมีความรูความ
เขาใจระเบียบกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุ
ท่ีถูกตอง 

ควรจัดหาบุคคลากรดาน
การปฏิบัติงานพัสดุเพ่ิม
และสงอบรมใหความรู 

1.5 ดานการตรวจสอบ 
     ภายใน 

 

หนวยงานไมมีเจาหนาท่ี
ตรวจสอบภายในโดยตรง 
และไมมีกลุมงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน 

เจาหนาท่ีพัสดุ เปน
ผูจัดทําและตรวจสอบ
ภายใน ทําใหการ
ตรวจสอบไมสามารถ
ตรวจสอบไดทุก
ข้ันตอนและท่ัวถึง เปน
ผลใหการประเมิน
ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภาพแวดลอม
การบริหารจัดการพัสดุ
ไมถูกตองครบถวนเปน
ปจจุบัน 

ควรจะจัดตั้งกลุมงาน/
งาน ท่ีรับผิดชอบการ
ตรวจสอบภายในโดยตรง 
จะไดชวย 
ตรวจสอบอีกครั้ง 

2. ปญหาดานการจัดหาพัสดุ 
การกําหนดความตองการ 

 
ในการกําหนดความตองการ
ในการจัดทําแผนขอ
งบประมาณ หนวยงานท่ีขอ
ไมมีแนวทางกําหนดความ
ตองการใชพัสดุ ไมระบุความ
ตองการใชพัสดุท่ีชัดเจน 

เปนเหตุใหไดพัสดุไม
ตรงตามคุณลักษณะท่ี
ตองการใช ราคาไม
เหมาะสม และไมทัน
ตอการใชงาน 

เปนเหตุใหไดพัสดุไมตรง
ตามคุณลักษณะท่ี
ตองการใช ราคาไม
เหมาะสม และไมทันตอ
การใชงาน 

3. ปญหาดานการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
การวางแผนการจัดหา
พัสดุ 

ความลาชาในการเสนอแผน
และลงนามอนุมัติแผนการ
จัดซ้ือจัดจาง 

ทําใหหนวยงานไม
สามารถดําเนินการ
จัดทําแผนไดทันตาม
ระยะเวลาท่ีกระทรวง
กําหนด 

มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง   
ในการมอบอํานาจเพ่ือ
ความคลองตัวในดานการ
บริหารจัดการ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัด
จาง 
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ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอ
หนวยงาน 

มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม 

4. ปญหาดานการดําเนินการจัดหาพัสดุ 
4.1 หนวยงานท่ีตองการ
พัสดุ ไมมีความรูในการ
กําหนด Tor (รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติ/เง่ือนไขใน
รายละเอียดของตัวพัสดุ
หรือของผลสําเร็จของงาน
หรือของตัวผูท่ีจะเขา
แขงขันเสนอราคาไม
ชัดเจน 
 

ทําใหเม่ือประกาศประกวด
ราคาไปแลว ไมมีผูยื่นเสนอ
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแตไม
มีผูผานขอเสนอทางเทคนิค 
หรือมีการอุทธรณผลการ
พิจารณา 

หนวยงานไมสามารถ
ดําเนินการจัดหาได
ทันตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไวในแผนการ
จัดซ้ือจัดจางหรือตาม
ระยะเวลาท่ี
กระทรวงกําหนด ทํา
ใหการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางลาชา 

ควรจัดฝกอบรมใหความรู
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใน
การจัดทําขอบเขตของ
งาน TOR เก่ียวกับวิธีการ
กําหนดความตองการ
พัสดุ 

4.2 การจัดซ้ือจัดจางท่ี
เรงดวน กระชั้นชิด 

ทําใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะเกิด
ขอผิดพลาดในการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง ตามกฎหมาย 
ใหมได 

อาจเกิดขอทักทวง
ท่ีมาจากหนวยงาน
ภายนอก เชน สตง. 
หรือตรวจสอบ
ภายในกระทรวง 

เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจาง
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มีระเบียบ
กําหนดวิธีปฏิบัติและ
ระยะเวลา ควรใหความรู
แกเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
จะไดมีการวางแผนการ
ทํางาน 
 

5. ปญหาดานการตรวจรับพัสดุ 
ปญหาบุคลากรท่ีเปน
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

บุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ขาดความรูความเขาใจ 
ความชํานาญและทักษะท่ีดี
เก่ียวกับการตรวจรับการ
จัดซ้ือจัดจาง 
 

ทําใหการตรวจรับ
พัสดุ ไมเปนไปตาม
สัญญาหรือ
ขอกําหนด 

ควรมีการฝกอบรมให
ความรูเฉพาะดานและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ แก
เจาหนาท่ีหรือผูท่ีเปนเปน
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 
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ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม 

6. ปญหาดานการควบคุมงาน 
ปญหาชางผูควบคุมงาน 
ท่ีมาจากหนวยงาน
ภายนอก 

บุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งให
เปนผูควบคุมงาน ท่ีมาจาก
หนวยงานภายนอก ขาด
ความรูความเขาใจในแบบรูป
รายการกอสราง 

ทําใหการสงมอบงานไม
เปนไปตามแบบรูป
รายการกอสราง จึงทําให
มีการแกไข ใหตรงตาม
แบบรูปรายการ ทําให
ระยะเวลาในการกอสราง
ลาชาออกไปและไม
เปนไปตามกําหนด
ระยะเวลาในสัญญาจาง 
 

ควรทําความเขาใจแบบ
รูปรายการ กอนทําการ
กอสราง ใหแกชางผู
ควบคุมงานท่ีมาจาก
หนวยงานภายนอก 
 

7. ปญหาดานการควบคุมพัสดุ 
พัสดุเกิดการสูญหาย/ 
เสียหาย 

ไมมีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุท่ี
ปลอดภัย ไมมีผูควบคุมดูแล 
พัสดุ 

หนวยงานตองสูญเสียดาน
ทุนการชดเชยความสูญ
หาย ความเสียหายท่ีเกิด
ข้ึนกับพัสดุท่ีจัดเก็บ 
 

จัดทําสถานท่ีเก็บพัสดุท่ีมี
ลักษณะมิดชิดจัดใหมี
เจาหนาท่ีควบคุมหอง
พัสดุ โดยใหมีการขอ
อนุญาตเปดหองเก็บพัสดุ
ทุกครั้งท่ีมีการขอใชหอง
พัสดุ 
 
 

8. ปญหาดานการจําหนายพัสดุ 
มีพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 
หมดความจําเปนในการ 
ใชงานเปนจํานวนมาก 
 

พัสดุท่ีชํารุดเสื่อมสภาพไม
สงคืนเพ่ือนํามาจําหนาย 
 

พอไปตรวจพบทําใหมี
พัสดุคงเหลือท่ีหมดความ
จําเปนจํานวนมาก 
 

ใหมีการจําหนายพัสดุตาม
สภาพความเปนจริงหรือ
ขอเท็จจริงท่ี
คณะกรรมการไดทําการ
ตรวจสอบประจําปและ
ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบ เพ่ือใหการเก็บ
รักษาพัสดุมีนอยท่ีสุด 
และเพ่ือหลีกเลี่ยงพัสดุ
เกินความจําเปนและ
ลาสมัยเปนการประหยัด
งบประมาณของ
หนวยงานในอนาคต 
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ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหระดับความเส่ียงโดยใหระดับคะแนนตามเกณฑดังนี้ 
 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 
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การวิเคราะหระดับความเส่ียงของการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร 

ข้ันตอน วัตถุประสงคข้ันตอน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง ลําดับ
ความ
เส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง 
คะแนน ระดับ 

1. ดานสภาพแวดลอม
ท่ัวไปในการจัดการงาน
พัสดุ 

- เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานพัสดุมีความถูกตอง 
โปรงใส ตามระเบียบ
หลักเกณฑของทาง
ราชการ 

1.1 ดานนโยบาย 
 
 
 
 
1.2 ดานระเบียบ 
กฎหมาย 
 
1.3 ดานข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงาน 
 
1.4 ดานเจาหนาท่ี 
 
 
 
1.5 ดานการตรวจสอบ
ภายใน 

- ใหมีการกําหนดนโยบาย 
เพ่ือใหยึดถือและปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 
 
 
- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพ่ิมเติมบอยครั้ง 
- ผูบริหารท่ีควบคุมกํากับดูแล
ไมมีการกําหนดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานหนาท่ี 
- มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ เนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยน
เจาหนาท่ี 
- หนวยงานไมมีเจาหนาท่ี
ตรวจสอบภายในโดยตรง 

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 
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การวิเคราะหระดับความเส่ียงของการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โรงพบยาบาลสอง  จังหวัดแพร 
 

ข้ันตอน วัตถุประสงคข้ันตอน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง ลําดับ
ความ
เส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง 
คะแนน ระดับ 

2. ดานการจัดหาพัสดุ  2.1 การกําหนดความ
ตองการ 
 

- หนวยงานท่ีขอพัสดุไมมี
แนวทางกําหนดความตองการ
ใชพัสดุและไมระบุความ
ตองการท่ีชัดเจน 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

12 
 

ปานกลาง 
 

3 

3. ดานการจัดทํา
แผนการจัดซ้ือจัดจาง 

 3.1 การวางแผนการ
จัดหาพัสดุ 

- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและ
การอนุมัติแผนลาชา 

3 3 9 ปานกลาง 6 

4. ดานการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ 

 4.1 หนวยงานท่ี
ตองการพัสดุไมมีความรู
ในการกําหนด TOR 
 
4.2 การจัดซ้ือจัดจางท่ี
เรงดวนกระชั้นชิด 

- ไมมีผูเสนอราคาหรือยื่นเสนอ
ราคาแตไมผานขอเสนอทาง
เทคนิคหรือมีการอุทธรณผล 
การพิจารณา 
- เกิดขอผิดพลาดในการจัดซ้ือ
จัดจาง 

4 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
3 

12 
 
 
 
9 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 

3 
 
 
 
4 

5. ดานการตรวจรับพัสดุ  5.1 การตรวจรับพัสดุไม
เปนไปตามสัญญาหรือ
ขอกําหนด 

-บุคลากรท่ีเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุขาดความรู ความ
เขาใจ ความชํานาญทักษะท่ีดี
ในการตรวจรับพัสดุ 

3 3 9 ปานกลาง 4 
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การวิเคราะหระดับความเส่ียงของการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร 

 
ข้ันตอน วัตถุประสงคข้ันตอน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง ลําดับ

ความ
เส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง 
คะแนน ระดับ 

6. ดานการควบคุมงาน  6.1 ชางควบคุมงาน
ท่ีมาจากภายนอกขาด
ความรู ความเขาใจใน
แบบรูปรายการกอสราง 

- สงมอบงานไมเปนไปตาม
แบบรูปรายการทําใหมีการ
แกไขแบบรูปรายการ และ
ระยะเวลาในการกอสรางลาชา
ไมเปนไปตามกําหนดสัญญา
จาง 

2 3 6 ต่ํา 5 

7. ดานการควบคุมพัสดุ  7.1 พัสดุมีการสูญหาย/
เสียหาย 

- ไมมีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุท่ี
ปลอดภัยและไมมีการควบคุม
กํากับดูแล 

2 3 6 ต่ํา 5 

8. ดานการจําหนาย 
   พัสดุ 

 8.1 มีพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ
หมดความจําเปนในการ
ทํางานจํานวนมาก 

- เจาหนาท่ี , ผูใชงาน  
ขาดความรู ความเขาใจ เม่ือ
พัสดุชํารุดไมสงคืนใหงานพัสดุ
เพ่ือทําการจําหนาย 

3 3 9 ปานกลาง 4 
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ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผล การวิเคราะหระดับความเส่ียงซ่ึงจะมีความเส่ียงสูงต่ําตั้งแตคะแนน 15 
คะแนน จํานวน 2 ดาน 

  จากการวิเคราะหระดับความเสี่ยงจะเห็นวา โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร มีความเสี่ยงสูงดังนี้ 
1. ดานปจจัยเจาหนาท่ี ซ่ึงมีการแบงยอย (พนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว (รายวัน) เงินบํารุง) 

เนื่องจากลาออกเพ่ือไปรับการบรรจุเปนขาราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงทําใหงานขาดความตอเนื่องและ
เจาหนาท่ีตองเริ่มตนกระบวนการสอนเจาหนาท่ีใหมอีก ทําใหเปนภาระเพ่ิมข้ึน 

   แนวทางแกไข – ใหองคกรจัดระบบจูงใจใหพนักงานมีความรักองคกร , จัดสวัสดิการท่ีดี
และเหมาะสม 

2. ดานระเบียบ กฎหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบอยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
มอบหมายอํานาจ การจัดหาตางๆ ของผูบริหารทําใหการปฏิบัติงานดานการพัสดุตองปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดขอผิดพลาด 

 แนวทางแกไข – ผูรับผิดชอบงานพัสดุตองหม่ันคนหาความรูใหมและติดตามความ
เปลี่ยนแปลงในทุกดานใหทันเวลา 
 สําหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอ่ืนๆ วิเคราะหแลวอยูในระดับท่ียอมรับได (ปานกลาง – ต่ํา) 
สามารถท่ีจะแกไขไปพรอมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได ตลอดจน โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร  ไดจัดระบบ
บริหารความเสี่ยงโดยการกําหนดมาตรการในการเฝาระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซ้ือจัดจางประกอบดวย 
 1) ประกาศโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร 
 2) ประกาศโรงพยาบาล จังหวัดแพร เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลสอง 
จังหวัดแพร 
 3) ประกาศวาดวยแนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลสอง 
จังหวัดแพร 
 4) ประกาศวาดวยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของ
กับผูบริหารงานในการจัดการจัดซ้ือจัดจาง 
 5) แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจางและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจาง 
 6) ประกาศโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร วาดวยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการ
ดําเนินการเพ่ือสวนรวม ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
 7) กําหนดวางกรอบแนวทางเพ่ือวาดวยความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง   
 
  ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางของโรพงยาบาลสอง จังหวัดแพร มีมาตรฐานการจัดซ้ือ                    
จัดจาง มีความโปรงใส สะดวกกับการตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ                  
มีคุณธรรม เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจาง   มีความประหยัด  คุมคา  และเหมาะสมประโยชนตอหนวยราชการสูงสุด 


