
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสบเมย 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
 

 

 

 

 



 

คํานํา 

 

โรงพยาบาลสบเมย ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ จากขอมูลการจัดซื้อจัดจางทุกแหลงงบประมาณ ทุกวิธีการจัดหาเพื่อใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ที่กําหนดให          

สวนราชการวิเคราะหรอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒       

โดยจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง และรอยละของจํานวนงบประมาณ วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทาง

แกไข เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป 

 

 

                                                               งานพัสด ุ

โรงพยาบาลสบเมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
          หนา 

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง      ๑ 

 จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจาง    ๒ 

 งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง    ๓ 

 การวิเคราะหความเสี่ยง       ๔ 

 ปญหาและอุปสรรค       ๑๑ 

 การประหยัดงบประมาณ      ๑๑ 

 แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง   ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสบเมย มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณ              

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖๒ (เงินหลักประกันสุขภาพถวนหนา) รวมทั้งสิ้นจํานวน         

9,830,925.07  บาท จํานวน   1,๓๐๗   โครงการ ประกอบดวย 

 ๑.๑ งบประมาณดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน    ๑๗    หมวด 

               - งบประมาณ (เงินบํารุง UC คาวัสดุทุกประเภท รวมทั้งหมด 11,360,876.73   บาท 

โดยโรงพยาบาลสบเมย ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามโครงการดังกลาวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงขอ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง งบเงินหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ
ที ่

รายการ วิธีการจัดซื้อ
จัดจาง 

งบประมาณที่
ไดรับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช
จริง 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ประหยัดได 

(บาท) 

เบิกจาย 
(รอยละ) 

1 ยา เฉพาะเจาะจง 4,492,398.57 5,073,072.42 -580,673.85 
 

112.93 

2 เวชภัณฑมิใชยาและวสัดุ
การแพทย 

เฉพาะเจาะจง 456,923.23 802,539.93 -345,616.7 
 

175.64 

3 วัสดุทางการแพทย เฉพาะเจาะจง 315,959.00 403,142.40 -87,183.4 127.59 

4 วัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย 

เฉพาะเจาะจง 1,743,066.69 2,019,682.50 -276,615.81 115.87 

5 วัสดุทันตกรรม เฉพาะเจาะจง 356,866.59 341,297.08 15,569.51 95.64 

6 วัสดุสาํนักงาน เฉพาะเจาะจง 373,788.31 365,836.00 7,952.31 97.87 

7 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง 

เฉพาะเจาะจง 110,000.00 116,657.00 -6,657 106.05 

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เฉพาะเจาะจง 773,015.26 733,340.40 39,674.86 94.87 

9 วัสดุไฟฟาและวิทย ุ เฉพาะเจาะจง 50,000.00 203,219.00 -153,219 406.44 

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร เฉพาะเจาะจง 2,000.00 -  - 

11 วัสดุคอมพิวเตอร เฉพาะเจาะจง 84,010.00 141,630.00 -57,620 168.59 

12 วัสดุงานบานงานครัว เฉพาะเจาะจง 561,897.42 736,002.00 -174,104.58 130.99 

13 วัสดุบรโิภค เฉพาะเจาะจง 1,000 770.00 230 77.00 

14 วัสดุเครื่องแตงกาย เฉพาะเจาะจง 50,000.00 132,760.00 -82,760 265.52 

15 วัสดุกอสราง เฉพาะเจาะจง 400,000.00 274,248.00 125,752 68.56 

16 วัสดุการเกษตร เฉพาะเจาะจง - -  - 

17 วัสดุอื่นๆ เฉพาะเจาะจง 60,000.00 16,680 43,320 27.80 

 รวม  9,830,925.07 
 

11,360,876.73 
 

1,529,951.66 
 

115.56 

 

 

 

 



-๒- 

๒. จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

รอยละของจํานวนรายการตามโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ จากตารางดังกลาวขางตน โรงพยาบาลสบเมย มีจํานวนโครงการที่ตองจัดซื้อจัดจางทั้งสิ้น              

1,๓๐๗   โครงการ พบวาเปนวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงที่สุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง  จํานวน  1,๓๐๗   โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนโครงการ รองลงมาคือ........-............ จํานวน.......-........โครงการ คิดเปนรอยละ

.......๐...... ของจํานวนโครงการ 

๒.๑ ตารางแสดงรอยละจํานวนรายการตามโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จํานวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจาง 

เฉพาะเจาะจง e-bidding วิธีกรณีพิเศษ 

ยา 296 - - 

เวชภัณฑมิใชยาและวสัดุ
การแพทย 

186 - - 

วัสดุทางการแพทย 162 - - 

วัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย 

94 - - 

วัสดุทันตกรรม 63 - - 

วัสดุสาํนักงาน 103 - - 

วัสดุยานพาหนะและขนสง 96 - - 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 12 - - 

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 5 - - 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร - - - 

วัสดุคอมพิวเตอร 54 - - 

วัสดุงานบานงานครัว 165 - - 

วัสดุบรโิภค 15 - - 

วัสดุเครื่องแตงกาย 4 - - 

วัสดุกอสราง 22 - - 

วัสดุการเกษตร - - - 

วัสดุอื่นๆ 30 - - 

แสดงรอยละจํานวนโครงการ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

                                                                          วิธีเฉพาะเจาะจง 

                                                                          วิธี e-bidding   



-๓- 

๓. งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

รอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง จากตารางจะเห็นไดว างบประมาณในภาพรวมที่ ใช ในการจัดซื้อจัดจางของ       

โรงพยาบาลสบเมย  มีจํานวน 11,360,876.73  บาท (สิบเอ็ดลานสามแสนหกหมื่นแปดรอยเจ็ดสิบหกบาท

เจ็ดสิบสามสตางค) พบวางบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจํานวนสูงสุด จํานวน 

11,360,876.73  บาท (สิบเอ็ดลานสามแสนหกหมื่นแปดรอยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค) คิดเปน

รอยละ  ๑๐๐   ของจํานวนเงินงบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง รองลงมาคือวิธี...........-.............       

จํานวน......-.......บาท (..........-..........) คิดเปนรอยละ.....-......ของจํานวนเงินงบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

๔. การวิเคราะหความเสี่ยง 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลสบเมย วิเคราะหจากความเสี่ยงที่มีอยู 

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง , ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่มีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
1. ดานสภาพแวดลอมทั่วไปในการจัดการงานดานพัสด ุ
1.1 ดานนโยบาย ไมมีการกําหนดนโยบาย

เพื่อใหยึดถือและปฏิบัติที่
ชัดเจน 

บุคลากรไมมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

กําหนดแนวทางเพื่อให
บุคคลากรยึดถือในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 

1.2 ดานระเบียบ
กฎหมาย 

มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพิ่มเติมบอยครั้ง 

ทําใหเกิดความสับสนตอการ
ปฏิบัติงาน 

ตองใหผูปฏิบัติงานพัสดุเขา
รับการฝกอบรมเพ่ือเพิ่มพูน
ความรูอยางตอเนื่อง 

1.3 ดานขั้นตอนการ 
     ปฏิบัติงาน 

ผูบริหารที่ควบคุมกํากับดูแล
ไมมีการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ทําใหเกิดปญหาการปฏิบัติงานพัสดุ
ลาชา 

กําหนดรูปแบบ แนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ
สําหรับดําเนินการที่จัดเจน 
ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานพัสดุ
ทราบ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความ
รวดเร็ว ถูกตอง และเปน
ธรรม 

1.4 ดานเจาหนาที ่ มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือมีการ
สับเปลี่ยนหนาที่  

ทําใหผูปฏิบัติงานพัสดุยังไมมี
ความรูความเขาใจระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานพัสดุที่
ถูกตอง 

ควรจัดหาบุคคลากรดาน
การปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและ
สงอบรมใหความรู 

1.5 ดานการตรวจสอบ 
     ภายใน 

หนวยงานไมมีเจาหนาที่
ตรวจสอบภายในโดยตรง 
และไมมีกลุมงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน 

เจาหนาที่พัสดุ เปนผูจัดทําและ
ตรวจสอบภายใน ทําใหการ
ตรวจสอบไมสามารถตรวจสอบได
ทุกขั้นตอนและท่ัวถึง เปนผลให
การประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภาพแวดลอมการบริหาร
จัดการพัสดุไมถูกตองครบถวนเปน
ปจจุบัน 

ควรจะจัดตั้งกลุมงาน/งาน 
ที่รับผิดชอบการตรวจสอบ
ภายในโดยตรง จะไดชวย 
ตรวจสอบอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
2. ปญหาดานการจัดหาพัสดุ 
การกําหนดความตองการ 
 
 
 

ในการกําหนดความตองการ 
ในการจัดทําแผนขอ
งบประมาณ หนวยงานที่ขอ
ไมมีแนวทางกําหนดความ
ตองการใชพัสดุ ไมระบุ
ความตองการใชพัสดุที่
ชัดเจน 

เปนเหตุใหไดพัสดุไม
ตรงตามคุณลักษณะที่
ตองการใช ราคาไม
เหมาะสม และไมทัน
ตอการใชงาน  

ควรกําหนดนโยบายในการ
กําหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
เพื่อใหแตละหนวยงานใชเปน
แนวทางในการกําหนดความ
ตองการใชพัสดุ 
 

3. ปญหาดานการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง 
การวางแผนการจัดหาพัสดุ ความลาชาในการเสนอแผน

และลงนามอนุมัติแผนการ
จัดซื้อจัดจาง 

ทําใหหนวยงานไม
สามารถดําเนินการ
จัดทําแผนไดทันตาม
ระยะเวลาที่กระทรวง
กําหนด 

มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง   ใน
การมอบอํานาจเพื่อความ
คลองตัวในดานการบริหาร
จัดการ การจัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง 

๔. ปญหาดานการกําหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง 
การกําหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง ความผันผวนของราคาวัสดุ

ที่จัดซื้อจัดหาหรือจัดจาง
และจากสภาพพื้นท่ีของ
จังหวัด 

ทําใหราคากลางไม
เปนไปตามขอเท็จจริง 
และสูงกวาราคากลาง
ที่ใชมาตรฐานทั่ว
ประเทศ 

ศึกษาวิเคราะหแนวโนมของ
ราคาวัสดุที่มีผลจากการ
เปลี่ยนแปลงจากราคาน้ํามัน
หรือภาวะเศรษฐกิจโลก/มีการ
กําหนดยืนราคา รวมถึงการ
เจรจาตอรอง 

๕. ปญหาดานการดําเนินการจัดหาพัสดุ 
๕.1 หนวยงานที่ตองการพัสดุ ไมมี
ความรูในการกําหนด Tor 
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียด
ของตัวพัสดุหรือของผลสําเร็จของ
งานหรือของตัวผูที่จะเขาแขงขัน
เสนอราคาไมชัดเจน 
 

ทําใหเมื่อประกาศประกวด
ราคาไปแลว ไมมีผูยื่นเสนอ
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต
ไมมีผูผานขอเสนอทาง
เทคนิค หรือมีการอุทธรณ
ผลการพิจารณา  

หนวยงานไมสามารถ
ดําเนินการจัดหาไดทัน
ตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผนการ
จัดซื้อจัดจางหรือตาม
ระยะเวลาที่กระทรวง
กําหนด ทําใหการ
ดําเนินการจัดซื้อจัด
จางลาชา  

ควรจัดฝกอบรมใหความรู
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
จัดทําขอบเขตของงาน TOR 
เกี่ยวกับวิธีการกําหนดความ
ตองการพัสดุ 

๕.2 การจัดซื้อจัดจางที่เรงดวน 
กระชั้นชิด 

ทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ขอผิดพลาดในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ตามกฎหมาย 
ใหมได 

อาจเกิดขอทักทวงที่มา
จากหนวยงาน
ภายนอก เชน สตง. 
หรือตรวจสอบภายใน
กระทรวง 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มีระเบียบกําหนดวิธี
ปฏิบัติและระยะเวลา ควรให
ความรูแกเจาหนาที่ใน
หนวยงาน จะไดมีการวาง
แผนการทํางาน 

 



-๖- 
๖. ปญหาดานการตรวจรับพัสดุ 
ปญหาบุคลากรที่เปน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ขาดความรูความเขาใจ 
ความชํานาญและทักษะที่ดี
เกี่ยวกับการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจาง 

ทําใหการตรวจรับพัสดุ ไม
เปนไปตามสัญญาหรือ
ขอกําหนด 

ควรมีการฝกอบรมใหความรู
เฉพาะดานและระเบียบที่
เกี่ยวของ แกเจาหนาที่หรือผู
ที่เปนเปนคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ  

๗. ปญหาดานการควบคุมงาน 
ปญหาชางผูควบคุมงาน ที่มา
จากหนวยงานภายนอก 

บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งให
เปนผูควบคุมงาน ที่มาจาก
หนวยงานภายนอก ขาด
ความรูความเขาใจในแบบรูป
รายการกอสราง 

ทําใหการสงมอบงานไม
เปนไปตามแบบรูปรายการ
กอสราง จึงทําใหมีการ
แกไข ใหตรงตามแบบรูป
รายการ ทําใหระยะเวลาใน
การกอสรางลาชาออกไป
และไมเปนไปตามกําหนด
ระยะเวลาในสัญญาจาง 

ควรทําความเขาใจแบบรูป
รายการ กอนทําการกอสราง 
ใหแกชางผูควบคุมงานที่มา
จากหนวยงานภายนอก 

๘. ปญหาดานการควบคุมพัสดุ 
   พัสดุเกิดการสูญหาย/ 
   เสียหาย 

ไมมีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
ปลอดภัย ไมมีผูควบคุมดูแล 
พัสดุ 

หนวยงานตองสูญเสียดาน
ทุนการชดเชยความสูญ
หาย ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับพสัดุที่จัดเก็บ 

จัดทําสถานที่เก็บพัสดุที่มี
ลักษณะมิดชิดจัดใหมี
เจาหนาที่ควบคุมหองพัสดุ 
โดยใหมีการขออนุญาตเปด
หองเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการ
ขอใชหองพัสดุ 

๙. ปญหาดานการจําหนายพัสดุ 
    มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมด
ความจําเปนในการใชงานเปน
จํานวนมาก 
 
 

พัสดุทีช่ํารุดเสื่อมสภาพไม
สงคืนเพื่อนํามาจําหนาย 
 
 

พอไปตรวจพบทําใหมีพัสดุ
คงเหลือที่หมดความจําเปน
จํานวนมาก 
 
 

ใหมีการจําหนายพัสดุตาม
สภาพความเปนจริงหรือ
ขอเท็จจริงที่คณะกรรมการได
ทําการตรวจสอบประจําปและ
ถูกตองเปนไปตามระเบียบ 
เพื่อใหการเก็บรักษาพัสดุมี
นอยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยง
พัสดุเกินความจําเปนและ
ลาสมัยเปนการประหยัด
งบประมาณของหนวยงานใน
อนาคต 

 

 

 

 
 



-๗- 

การวิเคราะหระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
โรงพยาบาลสบเมย 

ขั้นตอน วัตถุประสงคขั้นตอน ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

1. ดานสภาพแวดลอม
ทั่วไปในการจัดการงาน
พัสดุ 

- เพื่อใหการดําเนินงาน
ดานพัสดุมีความถูกตอง 
โปรงใส ตามระเบียบ
หลักเกณฑของทาง
ราชการ 

1.1 ดานนโยบาย 
 
 
 
 
1.2 ดานระเบียบ 
กฎหมาย 
 
1.3 ดานขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 
 
1.4 ดานเจาหนาที ่
 
 
 
1.5 ดานการตรวจสอบ
ภายใน 

- ใหมีการกําหนดนโยบาย 
เพื่อใหยึดถือและปฏิบัติที่
ชัดเจน 
 
 
- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพิ่มเติมบอยครั้ง 
- ผูบริหารที่ควบคุมกํากับดูแล
ไมมีการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหนาที่ 
- มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ เนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยน
เจาหนาที่ 
- หนวยงานไมมีเจาหนาที่
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 

 
 
 



-๘- 

การวิเคราะหระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
โรงพยาบาลสบเมย 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงคขั้นตอน ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ลําดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

2. ดานการจัดหาพัสดุ  2.1 การกําหนดความ
ตองการ 
 

- หนวยงานที่ขอพัสดุไมมี
แนวทางกําหนดความตองการ
ใชพัสดุและไมระบุความ
ตองการที่ชัดเจน 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

12 
 

ปานกลาง 
 

3 

3. ดานการจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจาง 

 3.1 การวางแผนการ
จัดหาพัสดุ 

- การเสนอแผนจัดหาพสัดุและ
การอนุมัติแผนลาชา 

3 3 9 ปานกลาง 6 

๔. ดานการกําหนด
คุณลักษณะ/ราคากลาง 

 ๔.๑ การกําหนด
คุณลักษณะ/ราคากลาง 

- ความผันผวนของราคาวัสดุที่
จัดซื้อจัดหาหรือจัดจาง 

๔ ๕ ๒๐ สูง ๑ 

๕. ดานการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ 

 ๕.1 หนวยงานที่
ตองการพัสดุไมมีความรู
ในการกําหนด TOR 
 
๕.2 การจัดซื้อจัดจางที่
เรงดวนกระชั้นชิด 

- ไมมีผูเสนอราคาหรือยื่นเสนอ
ราคาแตไมผานขอเสนอทาง
เทคนิคหรือมีการอุทธรณผล 
การพิจารณา 
- เกิดขอผิดพลาดในการจัดซื้อ
จัดจาง 

4 
 
 
 

3 

3 
 
 
 

3 

12 
 
 
 

9 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 

3 
 
 
 

4 

๖. ดานการตรวจรับ
พัสดุ 

 ๖.1 การตรวจรับพัสดุ
ไมเปนไปตามสัญญา
หรือขอกําหนด 

-บุคลากรที่เปนคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุขาดความรู ความ
เขาใจ ความชํานาญทักษะที่ดี
ในการตรวจรับพัสดุ 

3 3 9 ปานกลาง 4 

 



-๙- 

การวิเคราะหระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
โรงพยาบาลสบเมย 

 
ขั้นตอน วัตถปุระสงคขั้นตอน ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ลําดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

๗. ดานการควบคุมงาน  ๗.1 ชางควบคุมงาน
ที่มาจากภายนอกขาด
ความรู ความเขาใจใน
แบบรูปรายการกอสราง 

- สงมอบงานไมเปนไปตาม
แบบรูปรายการทําใหมีการ
แกไขแบบรูปรายการ และ
ระยะเวลาในการกอสรางลาชา
ไมเปนไปตามกําหนดสัญญา
จาง 

2 3 6 ต่ํา 5 

๘. ดานการควบคุมพัสดุ  ๘.1 พัสดุมีการสูญหาย/
เสียหาย 

- ไมมีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
ปลอดภัยและไมมีการควบคุม
กํากับดูแล 

2 3 6 ต่ํา 5 

๙. ดานการจําหนาย 
   พัสด ุ

 ๙.1 มีพัสดุที่
เสื่อมสภาพหมดความ
จําเปนในการทํางาน
จํานวนมาก 

- เจาหนาที่ , ผูใชงาน  
ขาดความรู ความเขาใจ เมื่อ
พัสดุชํารุดไมสงคืนใหงานพัสดุ
เพื่อทําการจําหนาย 

3 3 9 ปานกลาง 4 

 
  



-๑๐- 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผล การวิเคราะหระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ําตั้งแตคะแนน 15 คะแนน 
จํานวน 2 ดาน 

  จากการวิเคราะหระดับความเสี่ยงจะเห็นวา โรงพยาบาลสบเมย มีความเสี่ยงสูงดังนี้ 

1. ดานปจจัยเจาหนาที่ ซึ่งมีการแบงยอย (พนักงานราชการ/ลูกจางเหมา/ลูกจางเงินบํารุง) 
เนื่องจากลาออกเพื่อไปรับการบรรจุเปนขาราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงทําใหงานขาดความตอเนื่องและเจาหนาที่
ตองเริ่มตนกระบวนการสอนเจาหนาที่ใหมอีก ทําใหเปนภาระเพ่ิมขึ้น 

   แนวทางแกไข – ใหองคกรจัดระบบจูงใจใหพนักงานมีความรักองคกร , จัดสวัสดิการที่ดีและ
เหมาะสม 

2. ดานระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบอยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงคําสั่งมอบหมาย
อํานาจ การจัดหาตางๆ ของผูบริหารทําใหการปฏิบัติงานดานการพัสดุตองปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและมีความ
เสี่ยงที่จะทําใหเกิดขอผิดพลาด 

 แนวทางแกไข – ผูรับผิดชอบงานพัสดุตองหมั่นคนหาความรูใหมและติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ทุกดานใหทันเวลา 
 สําหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอ่ืนๆ วิเคราะหแลวอยูในระดับที่ยอมรับได (ปานกลาง – ต่ํา) สามารถที่จะ
แกไขไปพรอมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได ตลอดจนโรงพยาบาลสบเมยไดจัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการกําหนด
มาตรการในการเฝาระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจางประกอบดวย 
 1) ประกาศโรงพยาบาลสบเมย วาดวยแนวทางการปฏิบัติงานมนการตรวจสอบบุคคลกรในหนวยงานถึง
ความเกี่ยวของกับผ๔เสนองานในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาร 2563 
 2) ประกาศโรงพยาบาลสบเมย เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 
 3) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจาง 
  
    ทั้งนี้เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของ โรงพยาบาลสบเมย  มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจาง มีความโปรงใส 
สะดวกกับการตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
มีความประหยัด คุมคา และสมประโยชนตอหนวยราชการสูงสุด 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



-๑๑- 

๕. การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 

 5.1 ปญหาเรื่องระยะเวลาในการดําเนินงานในการจัดซื้อจัดจางเรงดวน ตามมาตรการเรงรัดการ
จัดซื้อจัดจางและเบิกจายงบประมาณ เนื่องจากระยะเวลาและวิธีการดําเนินการถูกกําหนดโดยระเบียบฯ อาจสงผลให
เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดผิดพลาดในการดําเนินงานได 

 ๕.๒ ปญหาในการไมมีผูเชี่ยวชาญในการกําหนดคุณลักษณะ 

 ๕.๓ ผูขายไมมีความรูทางดานเทคนิคในพัสดุที่ขาย 

 ๕.๔ ปญหาเรื่องพื้นที่กอสรางไมมีความพรอม หนวยงานที่ไดรับจัดสรร ดําเนินการเตรียมพื้นที่
ดําเนินการลาชา 

 ๕.๕ ปญหาในเรื่องราคาทองถิ่นของสํานักงานพาณิชยจังหวัด ไมเปนปจจุบัน 

 ๕.๖ ปญหาในเรื่องแบบมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไมสามารถนําไปกอสรางกอสรางใน
พื้นที่จริงได จึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดแนบทายสัญญา ทําใหการดําเนินการไมเปนไปตามแผน 

๖. การประหยัดงบประมาณ 
 ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางทั้ง  ๑,๓๐๗  โครงการ สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางเสร็จ

สิ้นเฉลี่ยรอยละ๑๐๐ โดยไมสามารถประหยัดงบประมาณได จํานวน 1,529,951.66 บาท  คิดเปนรอยละ  1๕.๕๖ 

๗. แนวทางแกไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗.๑ เมื่อผูปฏิบัติงานไดรับทราบงบประมาณแลวใหมีการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดหา
พัสดุ จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / รูปแบบรายการราคากลาง จัดทํา Time line ใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางที่กําหนดไว รวมถึงมีการประชุมเพ่ือวางแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแกผูเกี่ยวของ  

๗.๒ ขอความรวม มือจากสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑ (กรณีกอสราง) ขอความรวมมือ
จากผูเชี่ยวชาญดานการแพทยจากโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลชุมชนที่มีผูเชี่ยวชาญ 

๗.๓ กอนของบประมาณใหตรวจสอบแบบแปลนวาเหมาะสมกับสถานที่กอสรางหรือไม ตองรีบ
ดําเนินการนําแบบแปลนที่ไดรับมาทบทวนวาสอดคลองกับมาตรฐานอาคาร และมาตรฐานการใหบริการหรือไม  

 

 

 
(นางวาสนา  วงศมิตร)     (นายจักรี   คมสาคร) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ                          ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 

 

 


