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บทท่ี 1 
บทนำ

๑.® หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นบีญหาที่สำคัญของประเทศ ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะปิญหาการ 
ทุจริตที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเกิดจากการมืผลประโยชน์

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาความเสี่ยงทางด้านการบริหารงานพัสดุ ได้แก่ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการ 

จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้านการดำเนินการจัดหาด้านการควบคุมพัสดุ ด้านการตรวจรับพัสดุ
๒. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงและแก่ไฃปิญหาทางด้านพัสดุของโรงพยาบาล

ปาย

๑.๓ แนวความคิดในการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. ความเสี่ยง (ญรเ0 คือ เหตุการณ์การกระทำใด  ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ 

แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุ 
เป็าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรระดับหน่วยงานและระดับบุคคลได้

๒. การจัดการความเสี่ยง (ญรเง (VIลทลฐ6๓ 6ท*) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหาร 
จัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. การพัสดุ หมายความว่า การจัดทำเองการซื้อการจ้าง การจ้างที่ปรึกษาการจ้าง 
ออกแบบและควบคุมงานแลกเปลี่ยนการเข่าการควบคุมการจำหน่ายและการดำเนินการอื่น  ๆ ท่ีกำหนดไวใน 
ระเบียบนี้

๔. พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีกำหนดไวในหนังสือการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณหรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ

๕. การควบคุม หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุที่ได้มา โดยการเก็บรักษาพัสดุด้วย 
การลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุไว้เป็นหลักฐาน การเบิก-จ่ายพัสดุ การตรวจรับประจำ
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บทท่ี 2

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลปาย มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 22,620,572.59 บาท จำนวนขออนุมัติ
1,985 โครงการ ประกอบด้วย
- โครงการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10,005,187.44 บาท

- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10,005,187.44 บาท
- โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป จำนวน 5,502,285.90 บาท

- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5,502,285.90 บาท
- โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3,292,384.20 บาท

- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3,292,384.20 บาท
-โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์และเวชฯมิใช่ยา จำนวน 2,363,604.38 บาท

- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2,363,604.38 บาท
- โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันกรรม จำนวน 535,995.70 บาท

- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 535,995.70 บาท
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1,000,000.00 บาท

- จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 921,114.97 บาท
โดยโรงพยาบาลปาย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ รายการ วิธีการจัด'ซื้อ 
จดจาง

งบประมาณที่ 
ได้รับ 
(บาท)

งบประมาณที่ใซ้ 
จริง 

(บาท)

งบประมาณ 
ที่ประหยัดได ้

(บาท)

เบิกจ่าย 
(ร้อยละ)

1. เวชภัณฑ์ยา เฉพาะเจาะจง 12,806,144.96 10,005,187.44 2,800,927.52 1000/0

2. วัสดุท่ัวไป เฉพาะเจาะจง 5,238,019.90 5,502,285.90 264,266.00 1000/0
3. วัสดุวิทยาศาสตร์ เฉพาะเจาะจง 3,022,029.20 3,292,384.20 270,355.00 1000/0
4. วัสดุการแพทย์และเวชๆมิใช่ยา เฉพาะเจาะจง 2,899,600.08 2,363,604.38 535,995.70 1000/0
5. วัสดุทันตกรรม เฉพาะเจาะจง 562,861.00 535,995.70 26,865.30 1000/0
6. ครุภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง 1,000,000.00 921,114.97 78,885.03 1000/0
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๒. จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของจำนวนรายการตามโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ จากตารางด ังกล ่าวข ้างต ้น โรงพยาบาลปาย มีจำนวนโครงการที่ต ้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1,985
โครงการ พบว่าเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำน วน ......1,985..........โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ...100.......ของจำนวนโครงการ รองลงมาคือ 6-เวเชปเท3 จำนวน........-....... .โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
0.......ของจำนวนโครงการ

๒.๑ ตารางแสดงร้อยละจำนวนรายการตามโครงการจำแนกตามวิธ ีการจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง 6-เวเ0เ0แท5 วิธีกรณีพิเศษ

เวชภัณฑ์ยา 538 - -

วัสดุท่ัวไป 998 - -

วัสดุวิทยาศาสตร์ 146 - -

วัสดุการแพทย์และเวช'ๆมิใช่ 
ยา

209 - -

วัสดุทันตกรรม 50 - -

ครุภัณฑ์ 44 - -
รวม 1,985 - -

แสดงร้อยละจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใข้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปาย 
มีจำนวน...22,620,572.59..บาท (..ยี่สิบสองล้านหกแสนสองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์..)
พบว่างบประมาณที่ใข้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจำนวนสูงสุด จำนวน....... 22,620,572.59..
บาท (..ยี่สิบสองล้านหกแสนสองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์..) คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐.... ของ 
จำนวนเงินงบประมาณที่ใข้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
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๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปาย วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ 

ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

ข้ันตอนท่ี ๑ ระบุความเส่ียง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม

๑ .  ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ
๑.๑ ด้านนโยบาย ไม่มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้ 

ยึดถือและปฏิบัติที่ซัดเจน
บุคลากรไม่มีแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์

กำหนดแนวทางเพื่อให้ 
บุคคลากรยึดถือในการ 
ปฏิบัติงานที่ซัดเจน

๑.๒ ด้านระเบียบ 
กฎหมาย

มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี 
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน 
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง

ทำให้เกิดความสับสนต่อการ 
ปฏิบัติงาน

ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้า 
รับการ'ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน 
ความรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๓ ด้านขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน

ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแลไม่ 
มีการกำหนดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน

ทำให้เกิดปัญหาการ 
ปฏิบัติงานพัสดุล่าข้า

กำหนดรูปแบบ แนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 
สำหรับดำเนินการที่จัดเจน 
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ 
ทราบ เพื่อลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานให้เกิดความ 
รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น 
ธรรม

๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดขอบเนื่องจากลาออก 
ไปรับการบรรจุหรือมีการ 
สับเปลี่ยนหน้าที่

ทำให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังไม่ 
มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน 
พัสดุที่ถกต้อง

ควรจัดหาบุคคลากรด้านการ 
ปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและล่ง 
อบรมให้ความรู้

๑.๕ ด้านการตรวจสอบ 
ภายใน

หน่วยงานไมม่เีจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบภายในโดยตรง 
และไม่มีกลุ่มงาน/งาน 
ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่พัสดุ เบีนผู้จัดทำ 
และตรวจสอบภายใน ทำให้ 
การตรวจสอบไม่สามารถ 
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและ 
ท่ัวถึง เปีนผลให้การ 
ประเมินความเสี่ยงและการ 
ควบคุมภาพแวดล้อมการ 
บริหารจัดการพัสดุไม่ 
ถกต้องครบถ้วนเป็น'ปัจจุบัน

ควรจะจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน ท่ี 
รับผิดขอบการตรวจสอบ 
ภายในโดยตรง จะได้ช่วย 
ตรวจสอบอีกครั้ง
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๒. ป้ญหาด้านการจัดหาพัสดุ
การกำหนดความต้องการ ในการกำหนดความ 

ต้องการ
ในการจัดทำแผนขอ 
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอ 
ไม่มีแนวทางกำหนดความ 
ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุ 
ความต้องการใช้พัสดุที่ 
ขัดเจน

เป็นเหตุให้!ด้พัสดุไม่ 
ตรงตามคุณลักษณะที่ 
ต้องการใช้ ราคาไม่ 
เหมาะสม และไม่ทัน 
ต่อการใช้งาน

ควรกำหนดนโยบายในการ 
กำหนด กฎ ระเบียบ หรือ 
แนวทางปฏิบัติที่ขัดเจน 
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็น 
แนวทางในการกำหนดความ 
ต้องการใช้พัสดุ

๓ .  ป้ญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การวางแผนการจัดหาพัสดุ ความล่าช้าในการเสนอแผน 

และลงนามอนุมัติแผนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง

ทำให้หน่วยงานไม่ 
สามารถดำเนินการ 
จัดทำแผนได้ทันตาม 
ระยะเวลาที่กระทรวง 
กำหนด

มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ใน 
การมอบอำนาจเพื่อความ 
คล่องตัวในด้านการบริหาร 
จัดการ การจัดทำแผนปฏิบัติ 
การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ปีญหาด้านการกำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง
การกำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง ความผันผวนของราคาวัสดุ 

ที่จัดซื้อจัดหาหรือจัดจ้าง 
และจากสภาพพื้นที่ของ 
จังหวัด

ทำให้ราคากลางไม่ 
เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
และสูงกว่าราคากลาง 
ที่ใช้มาตรฐานทั่ว 
ประเทศ

ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของ 
ราคาวัสดุที่มีผลจากการ 
เปลี่ยนแปลงจากราคานํ้ามัน 
หรือภาวะเศรษฐกิจโลก/มี 
การกำหนดยืนราคา รวมถึง 
การเจรจาต่อรอง

๔. ป้ญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ
๕.๑ หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มี 
ความรู้!นการกำหนด 7๐โ 
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียด 
ของตัวพัสดุหรือของผลสำเร็จของ 
งานหรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขัน 
เสนอราคาไม่ขัดเจน

ทำให้เมื่อประกาศประกวด 
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ 
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ 
ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทาง 
เทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ 
ผลการพิจารณา

หน่วยงานไม่สามารถ 
ดำเนินการจัดหาได้ 
ทันตามระยะเวลาที่ 
กำหนดไว้ในแผนการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือตาม 
ระยะเวลาที่กระทรวง 
กำหนด ทำให้การ 
ดำเนินการจัดซื้อจัด 
จ้างล่าช้า

ควรจัด'ฝืกอบรมให้ความรู้ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดขอบในการ 
จัดทำขอบเขตของงาน 7 0 ^  
เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความ 
ต้องการพัสดุ

๕.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน 
กระช้ันชิด

ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะ 
เกิดข้อผิดพลาดในการ 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามกฎหมาย 
ใหม่ได้

อาจเกิดข้อทักท้วง 
ที่มาจากหน่วยงาน 
ภายนอก เข่น สตง. 
หรือตรวจสอบภายใน 
กระทรวง

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีระเบียบกำหนดวิธี 
ปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้ 
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงาน จะได้มีการวาง 
แผนการทำงาน



-๖-

๖. ป้ญหาด้านการตรวจรับพัสดุ
ปัญหาบุคลากรที่เป็น 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุ ขาดความรู้ความเช้าใจ 
ความชำนาญและทักษะที่ดี 
เกี่ยวกับการตรวจรับการ 
จัดซื้อจัดจ้าง

ทำให้การตรวจรับพัสดุ ไม่ 
เป็นไปตามสัญญาหรือ 
ข้อกำหนด

ควรมีการ'ฝึกอบรมให้ความรู้ 
เฉพาะด้านและระเบียบที่ 
เกี่ยวช้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ 
ที่เป็นเป็นคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ

๗. ปัญหาด้านการควบคุมงาน
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงาน ท่ีมา 
จากหน่วยงานภายนอก

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ 
เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจาก 
หน่วยงานภายนอก ขาด 
ความรู้ความเช้าใจในแบบรูป 
รายการก่อสร้าง

ทำให้การส่งมอบงานไม่ 
เป็นไปตามแบบรูป 
รายการก่อสร้าง จึงทำให้มี 
การแก่ไข ให้ตรงตามแบบ 
รูปรายการ ทำให้ 
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 
ส่าช้าออกไปและไม่เป็นไป 
ตามกำหนดระยะเวลาใน 
สัญญาจ้าง

ควรทำความเช้าใจแบบรูป 
รายการ ก่อนทำการก่อสร้าง 
ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มา 
จากหน่วยงานภายนอก

๘. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ
พัสดุเกิดการสูญหาย/ 
เสียหาย

ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ 
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล 
พัสดุ

หน่วยงานต้องสูญเสียด้าน 
ทุนการซดเขยความสูญ 
หาย ความเสียหายที่เกิด 
ขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ

จัดทำสถานที่เก็บพัสดุที่มี 
ลักษณะมิดซิดจัดให้มี 
เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ 
โดยให้มีการขออนุญาตเปีด 
ห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการ 
ขอใช้ห้องพัสดุ

๙. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมด 

ความจำเป็นในการใช้งาน 
เป็นจำนวนมาก

พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ 
ส่งคืนเพื่อน่ามาจำหน่าย

พอไปตรวจพบทำให้มีพัสดุ 
คงเหลือที่หมดความ 
จำเป็นจำนวนมาก

ให้มีการจำหน่ายพัสดุตาม 
สภาพความเป็นจริงหรือ 
ข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการ 
ได้ทำการตรวจสอบประจำปี 
และถูกต้องเป็นไปตาม 
ระเบียบ เพื่อให้การเก็บรักษา 
พัสดุมีน้อยท่ีสุด และเพื่อ 
หลีกเลี่ยงพัสดุเกินความ 
จำเป็นและล้าสมัยเป็นการ 
ประหยัดงบประมาณของ 
หน่วยงานในอนาคต



-๗-

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงพยาบาลปาย

ข้ันตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเสี่ยง ป้จจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ลำดับ
โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ความ

คะแนน ระดับ เส่ียง
๑ . ด้านสภาพแวดล้อม - เพื่อให้การดำเนินงาน ๑ .๑  ด้านนโยบาย - ให้มีการกำหนดนโยบาย ๒ ๒ (5น่ื ตํ่ามาก ๖
ทั่วไปในการจัดการงาน ด้านพัสดุมีความถูกต้อง เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่
พัสดุ โปร่งใส ตามระเบียบ ซัดเจน

หลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ

๑ .๒ ด้านระเบียบ - มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี ๓ ๕ (5) (เ^ สูง ๒
กฎหมาย ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน

เพิ่มเติมบ่อยครั้ง
๑ .๓ ด้านขั้นตอนการ - ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแล ๒ ๓ ๖ ต่ํา ๕
ปฏิบัติงาน ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการ

๑ .๔ ด้านเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานหน้าที่ 
- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ (& ! ๕ ๒๐ สูง ๑
ผู้รับผิดขอบ เนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือลับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่

๑ .๕ ด้านการตรวจสอบ - หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ ๓ ๓ ๙ ปานกลาง (5น่ื
ภายใน ตรวจสอบภายในโดยตรง



-๘-

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงพยาบาลปาย

ข้ันตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเสี่ยง ป้จจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ลำดับ
โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ความ

คะแนน ระดับ เส่ียง
๒. ด้านการจัดหาพัสดุ ๒.๑ การกำหนดความ - หน่วยงานที่ฃอพัสดุไม่มี ๓ ๑๒ ปานกลาง ๓

ต้องการ แนวทางกำหนดความต้องการ 
ใช้พัสดุและไม่ระบุความ
ต้องการที่ซัดเจน

๓. ด้านการจัดทำ ๓.๑ การวางแผนการ - การเสนอแผนจัดหาพัสดุและ ๓ ๓ ๙ ปานกลาง ๖
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ การอนุมัติแผนล่าข้า
๔. ด้านการกำหนด 
คุณลักษณะ/ราคากลาง

๔.๑ การกำหนด 
คุณลักษณะ/ราคากลาง

- ความผันผวนของราคาวัสดุที่ 
จัดซื้อจัดหาหรือจัดจ้าง

๔ ๒๐ สูง ๑

๔. ด้านการดำเนินการ 
จัดหาพัสดุ

๔.๑ หน่วยงานที่ 
ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ 
ในการกำหนด 7 0 ^

- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอ 
ราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทาง 
เทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผล

๓ ๑๒ ปานกลาง ๓

๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่
การพิจารณา
- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อ ๓ ๓ ๙ ปานกลาง

เร่งด่วนกระชั้นชิด จดจาง
๖. ด้านการตรวจรับ 
พัสดุ

๖.๑ การตรวจรับพัสดุ 
ไม่เป็นไปตามสัญญา 
หรือข้อกำหนด

-บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความ 
เข้าใจ ความชำนาญทักษะที่ดี 
ในการตรวจรับพัสดุ

๓ ๓ ๙ ปานกลาง



-๙-

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงพยาบาลปาย

ข้ันตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเสี่ยง ป้จจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ลำดับ
ความ
เส่ียง

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง
คะแนน ระดับ

๗. ด้านการควบคุมงาน ๗.๑ ช่างควบคุมงาน 
ที่มาจากภายนอกขาด 
ความรู้ ความเข้าใจใน 
แบบรูปรายการก่อสร้าง

- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม 
แบบรูปรายการทำให้มีการ 
แก่ไขแบบรูปรายการ และ 
ระยะเวลาในการก่อสร้างส่าข้า 
ไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญา 
จ้าง

๒ ๓ ๖ ต่ํา ๕

๘. ด้านการควบคุมพัสดุ ๘.๑ พัสดุมีการสูญหาย/ 
เสียหาย

- ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ 
ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม 
กำกับดูแล

๒ ๓ ๖ ต่ํา ๕

๙. ด้านการจำหน่าย 
พัสดุ

๙.๑ มีพัสดุท่ี 
เสื่อมสภาพหมดความ 
จำเป็นในการทำงาน 
จำนวนมาก

- เจ้าหน้าที่ , ผูใข้งาน 
ขาดความรู้ ความเข้าใจ เม่ือ 
พัสดุชำรุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุ 
เพื่อทำการจำหน่าย

๓ ๓ ๙ ปานกลาง



-๑๐-

ข้ันตอนท่ี ๓ การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงตํ่าตั้งแต่คะแนน 
๑๕ คะแนน จำนวน ๒ ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี 
ความเสี่ยงสูงดังนี้

๑. ด้านบีจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมา/ลูกจ้าง 
เงินบำรุง) เนื่องจากลาออกเพื่อไบ่รับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงทำให้งานขาด 
ความต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ทำให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข -  ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร , จัด 
สวัสดิการที่ดีและเหมาะสม

๒. ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลง 
คำสั่งมอบหมายอำนาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารทำให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัว 
ตามการเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

แนวทางแก้ไข -  ผู้รับผิดขอบงานพัสดุต้องหมั่นด้นหาความรู้ใหม่และติดตาม 
ความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา

สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง -  
ตํ่า) สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลปายได้จัดระบบ 
บริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดมาตรการในการเฝืาระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกอบด้วย

๑) ประกาศโรงพยาบาลปาย ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรใน 
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒) ประกาศโรงพยาบาลปาย เร่ือง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
๓) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีมาตรฐาน 
การจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ 
จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วย 
ราชการสูงสุด
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๕. การวิเคราะห์ปีญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
๕.๑ ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน ตาม 

มาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากระยะเวลาและวิธีการดำเนินการ 
ถูกกำหนดโดยระเบียบฯ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดผิดพลาดในการดำเนินงานได้ 

๕.๒ ปัญหาในการไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะ 
๕.๓ ผู้ชายไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคในพัสดุที่ขาย
๕.๔ ปัญหาเรื่องพื้นที่ก่อสร้างไม่มีความพร้อม หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ดำเนินการ 

เตรียมพื้นที่ดำเนินการส่าช้า
๕.๕ ปัญหาในเรื่องราคาท้องถิ่นชองสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไม่เ'ปีน'ปัจจุบัน 
๕.๖ ปัญหาในเรื่องแบบมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไม่สามารถน่าไป 

ก่อสร้างก่อสร้างในพื้นที่จริงได้ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแก่ไชรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ทำให้ 
การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

๖. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ....๑,๙๘๕....โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อ 

จัดจ้างเสร็จสิ้นเฉลี่ยร้อยละ...๑๐๐.....โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๓,๙๗๗,๒๙๔.๕๕ 
บาท (...สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบลี่บาทห้าสิบห้าสตางค์...) คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๕๘

๗. แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๗.๑ เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความ 
พร้อมในการจัดหาพัสดุ จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (รเวร(ะ) /  รูปแบบรายการราคา 
กลาง จัดทำ 71๓6 1๒6 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างท่ีกำหนดไว้ รวมถึงมีการประชุม 
เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติงานที่ซัดเจนแก่ผู้เกี่ยวช้อง

๗.๒ ขอความร่วมมือจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑ (กรณีก่อสร้าง) 
ขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลชุมชนที่มี 
ผู้เชี่ยวชาญ

๗.๓ ก่อนชองบประมาณให้ตรวจสอบแบบแปลนว่าเหมาะสมกับสถานที่ก่อสร้าง 
หรือไม่ ต้องรีบดำเนินการนำแบบแปลนที่ได้รับมาทบทวนว่าสอดคล้องกับมาตรฐานอาคาร และ 
มาตรฐานการให้บริการหรือไม่

(นายอุตกฤษฏ ตานินท)
ลายมือซื่อ

(นายวัฒนชัย วิเศษสมิต) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย

ลายมือชี่' ผิ,จัดทำ ผิ'บริหาร


