
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โรงพยาบาลปาย



ค่าน่า

โรงพยาบาลปาย ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือ 

แสดงให้เห็นว่ามีผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นอย่างไร และเพ่ือให้เป็นไป 

ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ท่ีกำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีท่ี 

ผ่านมาและน่าผลมาวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

โรงพยาบาลปาย 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔



สารบัญ

บทน่า ๑

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒

การวิเคราะห์ความเส่ียง ๔

การวิเคราะห์ปิญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด @(9)

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ๑๑

แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ๑๑



บทท ๑
บทนำ

๑.® หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นบีญหาที่สำคัญของประเทศ ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะปิญหาการ 
ทุจริตท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงเกิดจากการมืผลประโยชน์

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือศึกษาความเส่ียงทางด้านการบริหารงานพัสดุ ได้แก่ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการ 

จัดทำแผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ด้านการดำเนินการจัดหาด้านการควบคุมพัสดุ ด้านการตรวจรับพัสดุ
๒. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการความเส่ียงและแก่ไฃปิญหาทางด้านพัสดุของโรงพยาบาล

ปาย

๑.๓ แนวความคิดในการวิเคราะห์ด้านความเส่ียงผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
๑. ความเส่ียง (Risk) คือ เหตุการณ์การกระทำใด  ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่ 

แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุ 
เป็าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรระดับหน่วยงานและระดับบุคคลได้

๒. การจัดการความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการบริหาร 
จัดการให้โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียง 
ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. การพัสดุ หมายความว่า การจัดทำเองการซ้ือการจ้าง การจ้างท่ีปรึกษาการจ้าง 
ออกแบบและควบคุมงานแลกเปลี่ยนการเข่าการควบคุมการจำหน่ายและการดำเนินการอื่น  ๆ ท่ีกำหนดไวใน 
ระเบียบนี้

๔. พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีกำหนดไวในหนังสือการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณหรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ

๕. การควบคุม หมายถึง การดำเนินการเก่ียวกับพัสดุท่ีได้มา โดยการเก็บรักษาพัสดุด้วย 
การลงทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุไว้เป็นหลักฐาน การเบิก-จ่ายพัสดุ การตรวจรับประจำ



-๒-
บทท่ี ๒

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔โรงพยาบาลปาย มีแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
งบเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวนเงินรวมท้ังส้ิน ๓๐,๔๔๒,๐๒๙.๔๑ บาท จำนวนขออนุมัติ
๑,๙๘๔ โครงการ ประกอบด้วย
- โครงการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓,๐๘๔,๐๔๗.๒๔ บาท

- จัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๓,๐๘๔,๐๔๗.๒๔ บาท
- โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุท่ัวไป จำนวน ๘,๒๔๖,๔๐๗.๔๑ บาท

- จัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘,๒๔๖,๔๐๗.๔๑ บาท
- โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓,๔๔๔,๒๔๖.๔๔ บาท

- จัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓,๔๔๔,๒๖๔.๔๔ บาท
-โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุการแพทย์และเวชฯมิใช่ยา จำนวน ๓,๔๒๖,๔๙๔.๔๘ บาท

- จัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓,๔๒๖,๔๙๔.๔๘ บาท
- โครงการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุทันกรรม จำนวน ๔๐๓,๓๗๑.๘๓ บาท

- จัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๐๓,๓๗๑.๘๓ บาท
- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ จำนวน ๑,๘๒๖,๒๔๑.๙๙ บาท

- จัดซ้ือด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๘๒๖,๒๔๑.๙๙ บาท
โดยโรงพยาบาลปาย ได้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ รายการ วิธีการจัดซื้อ 

จดจาง

งบประมาณที่ 

ได้รับ 

(บาท)

งบประมาณที่ใซ้ 

จริง 

(บาท)

งบประมาณ  

ที่ประหยัดได  ้

(บาท)

เบิกจ่าย 

(ร้อยละ)

๑. เวชภัณฑ์ยา เฉพ าะเจาะจง ๑ ๑ ,เอ๔ ๖ ,ฒเอ๗.๓๙ ๑ ๓ ,0 ๘ ๔ ,0 ๔ ๗ .๒ ๔ -๑ ,๘ ๒ ๘ ,๗ ๒ ๙ .๘ ๖ ๑ 0 0 %

๒. ว ัสด ุท ั่วไป เฉพ าะเจาะจง ๔ ,๘ ๙ ๗ ,๔ ๔ ๔ .0 0 ๘ ,๒ ๔ ๖ ,๔ 0 ๗ .๔ ๑ -๓ ,๓ ๔ ๙ ,0 ๔ ๓ .๔ ๑ ๑ 0 0 %

๓. ว ัสด ุว ิทยาศาสตร ์ เฉพ าะเจาะจง ๓ ,๗ ๑ ๗ ,๘ 0 ๘ .0 0 ๓ ,๔ ๔ ๔ ,๒ ๔ ๖ .๔ ๔ ๒ ๖ ๓ ,๔ ๖ ๑ .๔ ๔ ๑ 0 0 %

๔. ว ัสด ุการแพทย ์และเวช 'ๆม ิใช ่ 

ยา

เฉพ าะเจาะจง ๒ ,๓ ๓ ๔ ,๒ ๙ ๘ .๑ 0 ๓ ,๔ ๒ ๖ ,๔ ๙ ๔ .๔ ๘ -๑ ,0 ๙ ๑ ,๒ ๙ ๖ .๔ ๘ ๑ 0 0 %

๔. ว ัสด ุท ันตกรรม เฉพ าะเจาะจง ๔ ๖ ๓ ,๖ ๒ ๑ .0 0 ๔ 0 ๓ ,๓ ๗ ๑ .๘ ๓ ๖ 0 ,๒ ๔ ๙ .๑ ๗ ๑ 0 0 %

๖. ครุภ ัณฑ ์ เฉพ าะเจาะจง ๒ ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 ๑ ,๘ ๒ ๖ ,๒ ๔ ๑ .๙ ๙ ๑ ๗ ๓ ,๗ ๔ ๙ .0๑ ๑ 0 0 %

รวม ๒ ๔ ,๗ ๗ 0 ,๔ 0 ๘ .๔ ๙ ๓ 0 ,๔ ๔ ๒ ,0 ๒ ๙ .๔ ๑ -๔ ,๗ ๘ ๑ ,๔ ๒ ๑ .0 ๒



-๓-

๒. จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ร้อยละของจำนวนรายการตามโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ จากตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลปาย มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๑,๓๘๕
โครงการ พบว่าเป็นวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างสูงท่ีสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๓๘๕.......โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ...๑๐๐......ของจำนวนโครงการ รองลงมาคือ e-bidding จำนวน....... ๑....... โครงการ คิดเป็นร้อยละ
.... ๐ ของจำนวนโครงการ

๒.๑ ตารางแสดงร้อยละจำนวนรายการตามโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวนโครงการ
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

เฉพาะเจาะจง e-bidding วิธีกรณีพิเศษ
(ร), ๓ (เม่ื (ร),๓ (เม่ื ๑ -

แสดงร้อยละจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ธีเฉพาะเจาะจง 
วิธี e-bidding

๓. งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมท่ีใข้ในการจัดซ้ือจัดจ้างของโรงพยาบาลปาย 
มีจำนวน...๓๐,๕๕๒,๐๒๙.๕๑ บาท (..สามสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันยี่สิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) พบว่า 
งบประมาณท่ีใข้ในการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจำนวนสูงสุด จำนวน ๒๙,๕๕๒,๕๒๙.๕๑ บาท 
(-ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์..) คิดเป็นร้อยละ...๙๖.๗๒.... ของ 
จำนวนเงินงบประมาณท่ีใข้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง รองลงมาคือ e-bidding จำนวน ๙๙๙,๕๐๐.- บาท 
(เก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๘..... ของจำนวนโครงการ



-(si-

๔. การวิเคราะห์ความเส่ียง
การวิเคราะห์ความเส่ียงในการจัดซ้ือจัดจ้างของโรงพยาบาลปาย วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปิจจัยท่ี 

ก่อให้เกิดความเสี่ยง, ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

ข้ันตอนท่ี ๑ ระบุความเส่ียง
ความเส่ียงท่ีมีอย่ ป้จจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม

๑. ด้านสภาพแวดล้อมท่ัวไปในการจัดการงานด้านพัสดุ
๑.๑ ด้านนโยบาย ไม่มีการกำหนดนโยบายเพ่ือให้ 

ยึดถือและปฏิบัติที่ซัดเจน
บุคลากรไม่มีแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์

กำหนดแนวทางเพ่ือให้ 
บุคคลากรยึดถือในการ 
ปฏิบัติงานท่ีซัดเจน

๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี 
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน 
เพ่ิมเติมบ่อยครั้ง

ทำให้เกิดความสับสนต่อการ 
ปฏิบัติงาน

ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับ 
การ'ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน 
ความรู้อย่างต่อเน่ือง

๑.๓ ด้านข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงาน

ผู้บริหารท่ีควบคุมกำกับดูแลไม่ 
มีการกำหนดข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงาน

ทำให้เกิดบีญหาการ 
ปฏิบัติงานพัสดุล่าข้า

กำหนดรูปแบบ แนวทาง 
ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ 
สำหรับดำเนินการที่จัดเจน ให้ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพัสดุ 
ทราบ เพ่ือลดข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และเป็นธรรม

๑.๔ ด้านเจ้าหน้าท่ี มกีารเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดขอบเน่ืองจากลาออกไป 
รับการบรรจุหรือมกีาร 
สับเปลี่ยนหน้าที่

ทำให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังไม่มี 
ความรู้ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับงาน 
พัสดทุี่ถกต้อง

ควรจัดหาบุคคลากรด้านการ 
ปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่ง 
อบรมให้ความรู้

๑.๕ ด้านการตรวจสอบ 

ภายใน

หน่วยงานไม่ม เีจ้าหน้าท่ี 

ตรวจสอบภายในโดยตรง 
และไม่มีกลุ่มงาน/งาน 
ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เป็นผู้จัดทำ 
และตรวจสอบภายใน ทำให้ 
การตรวจสอบไม่สามารถ 
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนและ 
ท่ัวถึง เป็นผลให้การประเมิน 
ความเสี่ยงและการควบคุม 
ภาพแวดล้อมการบริหาร 
จัดการพัสดุไม่ถูกต้อง 
ครบล้วนเป็น'บีจจุ'บัน

ควรจะจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน ท่ี 
รับผิดขอบการตรวจสอบ 
ภายในโดยตรง จะได้ช่วย 
ตรวจสอบอีกคร้ัง
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๒. ป้ญหาด้านการจัดหาพัสดุ
การกำหนดความต้องการ ในการกำหนดความต้องการ 

ในการจัดทำแผนขอ 
งบประมาณ หน่วยงานท่ีขอ 
ไม่มีแนวทางกำหนดความ 
ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุ 
ความต้องการใช้พัสดุท่ี 
ขัดเจน

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ 
ตรงตามคุณลักษณะท่ี 
ต้องการใช้ ราคาไม่ 
เหมาะสม และไม่ทัน 
ต่อการใช้งาน

ควรกำหนดนโยบายในการ 
กำหนด กฎ ระเบียบ หรือ 
แนวทางปฏิบัติท่ีขัดเจน 
เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็น 
แนวทางในการกำหนดความ 
ต้องการใช้พัสดุ

๓. ป้ญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
การวางแผนการจัดหาพัสดุ ความล่าข้าในการเสนอแผน 

และลงนามอนุมัติแผนการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง

ทำให้หน่วยงานไม่ 
สามารถดำเนินการ 
จัดทำแผนได้ทันตาม 
ระยะเวลาที่กระทรวง 
กำหนด

มีการเปลี่ยนแปลงดำส่ัง ใน 
การมอบอำนาจเพื่อความ 
คล่องตัวในด้านการบริหาร 
จัดการ การจัดทำแผนปฏิบัติ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง

๔. ป้ญหาด้านการกำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง
การกำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง ความผันผวนของราคาวัสดุ 

ท่ีจัดซ้ือจัดหาหรือจัดจ้าง 
และจากสภาพพ้ืนท่ีของ 
จังหวัด

ทำให้ราคากลางไม่ 
เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
และสูงกว่าราคากลาง 
ท่ีใช้มาตรฐาน,ท่ัว 
ประเทศ

ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของ 
ราคาวัสดุท่ีม่ผลจากการ 
เปล่ียนแปลงจากราคานํ้ามัน 
หรือภาวะเศรษฐกิจโลก/มีการ 
กำหนดยืนราคา รวมถึงการ 
เจรจาต่อรอง

๔. ป้ญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ
๕.๑ หน่วยงานท่ีต้องการพัสดุ ไม่มี 
ความรู!นการกำหนด Tor 
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียด 
ของตัวพัสดุหรือของผลสำเร็จของ 
งานหรือของตัวผู้ท่ีจะเข้าแข่งขัน 
เสนอราคาไม่ขัดเจน

ทำให้เมื่อประกาศประกวด 
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ย่ืนเสนอ 
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ 
ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทาง 
เทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ 
ผลการพิจารณา

หน่วยงานไม่สามารถ 
ดำเนินการจัดหาได้ทัน 
ตามระยะเวลาที่ 
กำหนดไวในแผนการ 
จัดซ้ือจัดจ้างหรือตาม 
ระยะเวลาที่กระทรวง 
กำหนด ทำให้การ 
ดำเนินการจัดซ้ือจัด 
จ้างล่าข้า

ควรจัด'ฝึกอบรมให้ความรู้ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดขอบในการ 
จัดทำขอบเขตของงาน TOR 
เก่ียวกับวิธีการกำหนดความ 
ต้องการพัสดุ

๕.๒ การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเร่งด่วน 
กระช้ันชิด

ทำให้เกิดความเส่ียงท่ีจะเกิด 
ข้อผิดพลาดในการ 
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตามกฎหมาย 
ใหม่ได้

อาจเกิดข้อทักห้วงท่ีมา 
จากหน่วยงาน 
ภายนอก เข่น สตง. 
หรือตรวจสอบภายใน 
กระทรวง

เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีระเบียบกำหนดวิธี 
ปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้ 
ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีใน 
หน่วยงาน จะได้ม่การวาง 
แผนการทำงาน
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๖. ป้ญหาด้านการตรวจรับพัสดุ
บีญหาบุคลากรที่เป็น 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุ ขาดความรู้ความเช้าใจ 
ความชำนาญและทักษะที่ดี 
เก่ียวกับการตรวจรับการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง

ทำให้การตรวจรับพัสดุ ไม่ 
เป็นไปตามสัญญาหรือ 
ข้อกำหนด

ควรมีการ'ฝืกอบรมให้ความรู้ 
เฉพาะด้านและระเบียบที่ 
เก่ียวช้อง แก่เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ 
ที่เป็นเป็นคณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุ

๗. ป้ญหาด้านการควบคุมงาน
บีญหาช่างผู้ควบคุมงาน ท่ีมา 
จากหน่วยงานภายนอก

บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ 
เป็นผู้ควบคุมงาน ท่ีมาจาก 
หน่วยงานภายนอก ขาด 
ความรู้ความเช้าใจในแบบรูป 
รายการก่อสร้าง

ทำให้การส่งมอบงานไม่ 
เป็นไปตามแบบรูปรายการ 
ก่อสร้าง จึงทำให้มีการ 
แก่ไข ให้ตรงตามแบบรูป 
รายการ ทำให้ระยะเวลาใน 
การก่อสร้างส่าช้าออกไป 
และไม่เป็นไปตามกำหนด 
ระยะเวลาในสัญญาจ้าง

ควรทำความเช้าใจแบบรูป 
รายการ ก่อนทำการก่อสร้าง 
ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานท่ีมา 
จากหน่วยงานภายนอก

๘. ป้ญหาด้านการควบคุมพัสต
พัสดุเกิดการสูญหาย/ 
เสียหาย

ไม่มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุท่ี 
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล 
พัสดุ

หน่วยงานต้องสูญเสียด้าน 
ทุนการซดเขยความสูญ 
หาย ความเสียหายท่ีเกิด 
ขึ้นกับพัสดุท่ีจัดเก็บ

จัดทำสถานท่ีเก็บพัสดุที่มี 
ลักษณะมิดชิดจัดให้มี 
เจ้าหน้าท่ีควบคุมห้องพัสดุ 
โดยให้มีการขออนุญาตเปีด 
ห้องเก็บพัสดุทุกครั้งท่ีมีการ 
ขอใช้ห้องพัสดุ

๙. ป้ญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมด 

ความจำเป็นในการใช้งานเป็น 
จำนวนมาก

พัสดุท่ีชำรุดเส่ือมสภาพไม่ 
ส่งคืนเพ่ือน่ามาจำหน่าย

พอไปตรวจพบทำให้มีพัสดุ 
คงเหลือท่ีหมดความจำเป็น 
จำนวนมาก

ให้มีการจำหน่ายพัสดุตาม 
สภาพความเป็นจริงหรือ 
ข้อเท็จจริงท่ีคณะกรรมการได้ 
ทำการตรวจสอบประจำปีและ 
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
เพ่ือให้การเก็บรักษาพัสดุมี 
น้อยท่ีสุด และเพ่ือหลีกเลี่ยง 
พัสดุเกินความจำเป็นและ 
ล้าสมัยเป็นการประหยัด 
งบประมาณของหน่วยงานใน 
อนาคต
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลปาย

ข้ันตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเส่ียง ป้จจัยเส่ียง การประเมินความเสี่ยง ลำดับ
โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง ความ

คะแนน ระดับ เส่ียง

๑ .  ด้านสภาพแวดล้อม -  เพ่ือให้การดำเนินงาน ๑ . ๑  ด้านนโยบาย -  ให้มีการกำหนดนโยบาย ๒ ๒ (SL ต่ํามาก ๖
ท่ัวไปในการจัดการงาน ด้านพัสดุมีความถูกต้อง เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่
พัสดุ โปร่งใส ตามระเบียบ ซัดเจน

หลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ

๑ . ๒ ด้านระเบียบ - มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี ๓ ๕ (§)(£! สูง ๒
กฎหมาย ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน

เพ่ิมเติมบ่อยครั้ง
๑ . ๓ ด้านข้ันตอนการ -  ผู้บริหารท่ีควบคุมกำกับดูแล ๒ ๓ ๖ ต่ํา ๕
ปฏิบัติงาน ไม่มีการกำหนดข้ันตอนการ

๑ . ๔ ด้านเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานหน้าท่ี 
-  มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ (SL ๕ ๒๐ สูง ๑

ผู้รับผิดขอบ เน่ืองจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือลับเปลี่ยน
เจ้าหน้าท่ี

๑ . ๕ ด้านการตรวจสอบ -  หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าท่ี ๓ ๓ ๙ ปานกลาง (SL

ภายใน ตรวจสอบภายในโดยตรง
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลปาย

ข้ันตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเส่ียง ปีจจัยเส่ียง การประเมินความเสี่ยง ลำดับ
โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง ความ

คะแนน ระดับ เส่ียง

๒. ด้านการจัดหาพัสดุ ๒.๑ การกำหนดความ -  หน่วยงานท่ีฃอพัสดุไม่มี ๓ (SL ๑๒ ปานกลาง ๓

ต้องการ แนวทางกำหนดความต้องการ 
ใช้พัสดุและไม่ระบุความ
ต้องการท่ีซัดเจน

๓. ด้านการจัดทำ ๓.๑ การวางแผนการ - การเสนอแผนจัดหาพัสดุและ ๓ ๓ ๙ ปานกลาง ๖
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดหาพัสดุ การอนุมัติแผนล่าข้า

๔. ด้านการกำหนด 
คุณลักษณะ/ราคากลาง

๔.๑ การกำหนด 
คุณลักษณะ/ราคากลาง

- ความผันผวนของราคาวัสดุท่ี 
จัดซ้ือจัดหาหรือจัดจ้าง

(SL ๔ ๒๐ สูง ๑

๔. ด้านการดำเนินการ 
จัดหาพัสดุ

๔.๑ หน่วยงานท่ี 
ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ 
ในการกำหนด TOR

-  ไม่มีผู้เสนอราคาหรือย่ืนเสนอ 
ราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทาง 
เทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผล

(SL ๓ ๑๒ ปานกลาง ๓

๔.๒ การจัดซ้ือจัดจ้างท่ี
การพิจารณา
-  เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซ้ือ ๓ ๓ ๙ ปานกลาง (SL

เร่งด่วนกระข้ันชิด จดจาง

๖. ด้านการตรวจรับ 
พัสดุ

๖.๑ การตรวจรับพัสดุ 
ไม่เป็นไปตามสัญญา 
หรือข้อกำหนด

-บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความ 
เข้าใจ ความชำนาญทักษะท่ีดี 
ในการตรวจรับพัสดุ

๓ ๓ ๙ ปานกลาง (SL
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลปาย

ข้ันตอน วัตถุประสงค์ข้ันตอน ความเส่ียง ปีจจัยเส่ียง การประเมินความเสี่ยง ลำดับ
ความ
เส่ียง

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง
คะแนน ระดับ

๗. ด้านการควบคุมงาน ๗.๑ ช่างควบคุมงาน 
ท่ีมาจากภายนอกขาด 
ความร ู ้ ความเข้าใจใน 
แบบรูปรายการก่อสร้าง

- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม 
แบบรูปรายการทำให้มีการ 
แก่ไขแบบรูปรายการ และ 
ระยะเวลาในการก่อสร้างส่าข้า 
ไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญา 
จ้าง

๒ ๓ ๖ ต่ํา ๕

๘. ด้านการควบคุมพัสดุ ๘.๑ พัสดุมีการสูญหาย/ 
เสียหาย

- ไม่มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุท่ี 
ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม 
กำกับดูแล

๒ ๓ ๖ ต่ํา ๕

๙. ด้านการจำหน่าย 
พัสดุ

๙.๑ มีพัสดุท่ี 
เสื่อมสภาพหมดความ 
จ ำเป็นในการทำงาน 
จำนวนมาก

-  เจ้าหน้าท่ี ,  ผูใข้งาน 
ขาดความร ู ้ ความเข้าใจ เม่ือ 
พัสดุชำรุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุ 
เพ่ือท ำการจำหน่าย

๓ ๓ ๙ ปานกลาง (SL



-๑๐-

ข้ันตอนท่ี ๓ การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงตํ่าตั้งแต่คะแนน 
๑๔ คะแนน จำนวน ๒ ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลปายมีความเสี่ยงสูงดังน้ี

๑. ด้านบีจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง 
สาธารณสุข/ลูกจ้างเหมาเงินบำรุง) เน่ืองจากลาออกเพ่ือไบ่รับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยน 
งาน จึงทำให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าหน้าท่ีต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ทำให้ 
เป็นภาระเพ่ิมข้ึน

แนวทางแก้ไข -  ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร , จัด 
สวัสดิการที่ดีและเหมาะสม

๒. ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลง 
คำสั่งมอบหมายอำนาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารทำให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัว 
ตามการเปล่ียนแปลงและมีความเสี่ยงท่ีจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

แนวทางแก้ไข -  ผู้รับผิดขอบงานพัสดุต้องหมั่นด้นหาความรู้ใหม่และติดตาม 
ความเปล่ียนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา

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

๑) ประกาศโรงพยาบาลปาย ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรใน 
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 

๒) ประกาศโรงพยาบาลปาย เร่ือง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
๓) แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธใจในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ท้ังน้ีเพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีมาตรฐาน 
การจัดซ้ือจัดจ้าง มีความโปร่งใส สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ 
จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วย 
ราชการสูงสุด



๕. การวิเคราะห์ป็ญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
๕.๑ บีญหาเร่ืองระยะเวลาในการดำเนินงานในการจัดซ้ือจัดจ้างเร่งด่วน ตาม 

มาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ เน่ืองจากระยะเวลาและวิธีการดำเนินการ 
ถูกกำหนดโดยระเบียบฯ อาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงท่ีจะเกิดผิดพลาดในการดำเนินงานได้ 

๕.๒ บีญหาในการไม่มีผู้เช่ียวชาญในการกำหนดคุณลักษณะ 
๕.๓ ผู้ขายไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคในพัสดุท่ีขาย

๕.๔ บีญหาเร่ืองพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่มีความพร้อม หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรร ดำเนินการ 
เตรียมพ้ืนท่ีดำเนินการล่าข้า

๕.๕ บีญหาในเร่ืองราคาท้องถ่ินของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไม่เป็นบีจจุบัน 
๕.๖ บีญหาในเร่ืองแบบมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไม่สามารถนำไป 

ก่อสร้างก่อสร้างในพ้ืนท่ีจริงได้ จึงทำให้มีการเปล่ียนแปลงแกิไชรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ทำให้ 
การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

๖. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างท้ัง ....๑,๓๘๖....โครงการ สามารถดำเนินการจัดซ้ือ

จัดจ้างเสร็จสิ้นเฉลี่ยร้อยละ...๑๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่สามารถประหยัดงบประมาณได้
เน่ืองจาก โรงพยาบาลปาย มีจำนวนผู้ปวยไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid ๒๐๑๙) จำนวน ๒๙๘ ราย- 
เปีด Cohort ward -เปีดโรงพยาบาบลสนาม -เปีดศูนย์ CI -  ปรับปรุงห้องเพ่ือให้บริการฉีดวัคซีน 
บีองกัน C ov id -^  ทำให้การจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนมีจำนวนเงินเกินแผน 
-๕,๗๘๑,๕๒๑.๐๒ บาท (...ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนหน่ึงพับสตางค์...) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๔

๗. แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๗.๑ เม่ือผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเพ่ือเตรียมความ 
พร้อมในการจัดหาพัสดุ จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) /  รูปแบบรายการราคา 
กลาง จัดทำ Time line ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีกำหนดไว้ รวมถึงมีการประชุม 
เพ่ือวางแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนแก่ผู้เก่ียวข้อง

๗.๒ ขอความร่วมมือจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑ (กรณีก่อสร้าง) 
ขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลชุมชนท่ีมี 
ผู้เช่ียวชาญ

๗.๓ ก่อนของบประมาณให้ตรวจสอบแบบแปลนว่าเหมาะสมกับสถานที่ก่อสร้าง 
หรือไม่ ต้องรีบดำเนินการนำแบบแปลนที่ได้รับมาทบทวนว่าสอดคล้องกับมาตรฐานอาคาร และ 

มาตรฐานการให้บริการหรือไม่

■

ลายมือซ่ือ............ ' ^ ................... ผู้จัดทำ
(นายอุตกฤษฏ์ ตานันท์) (นายวัฒนชัย วิเศษสมิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย




