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โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 

 
 
 

 



ค าน า 
   
 โรงพยาบาลแม่ลาน้อยได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นอย่างไร และเพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดส่วนราชการมีการเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมาและน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
 
 
                  งานพัสดุ 
                                                                                                 12 ตลุาคม ๒๕๖5 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖4 ของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่าและตรวจสอบได้ รวมทั้ง
สามารถน ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนน าไปใช้ในการวงแผนและก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3   จ านวน   7    หมวด 
 - งบประมาณ (เงินบ ารุง UC ค่าวัสดุทุกประเภท รวมทั้งหมด 13,389,506.12 บาท 
 - งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน (งบค่าเสื่อมท้ังหมด) 2,265,364.21 บาท  
 

ล าดับ รายการหมวดวัสดุ งบจัดสรรตามแผน 2563 ผลการจัดซ้ือ/จ้าง ปี 2564 ร้อยละ 
1 ยา 6,781,692.46 6,777,472.52 99.89 

2 วัสดุทางการแพทย ์ 1,066,341.00 1,146,864.50 107.55 
3 วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 
2,594,219.00 2,922,236.95 

112.64 

4 วัสดุส านักงาน 400,000.00 421,102.50 105.28 
5 วัสดุงานบ้านงานครัว 700,000.00 562,434.50 80.35 
6 วัสดุอื่นๆ 2,966,843.10 2,711,042.11 91.38 
7 งบลงทุน (ค่าเสื่อม) 1,964,391.49 1,952,191.49 99.38 
 รวม 16,765,796.05 16,501,274.67 98.42 
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๑.๒ เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4) 
 - เบิกจ่ายรวม  16,501,274.67 บาท คิดเป็นร้อยละ  98.42% 
 - คงเหลือ  264,521.38 บาท คิดเป็นร้อยละ  1.58% 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒. ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
มีโครงการที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบ ารุง UC) 

  - จ านวน   1,433  โครงการ งบประมาณ  16,501,274.67  บาท 
  - จัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน 1,433 ครั้ง งบประมาณ 16,501,274.67บาท 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 
(ครั้ง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 1,431 15,254,974.67 92.45 
วิธีคัดเลือก    
วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

2 1,246,300.00 7.55 

รวม 1,433 16,501,274.67 100 
  

 
 
 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จ านวน   1,433  โครงการ       
รวม  1,433  โครงการ/ ครั้ ง  จ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนสูงสุด คือวิธี เฉพาะเจาะจง             
จ านวน 1,431 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92.45 และวิธีประกวดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e–bidding จ านวน 
2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.55  
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
การจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 

(ประเภท,วงเงิน) 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ     
จัดจ้างตามแผน 

ประหยัดงบประมาณ ผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผนการใช้

จ่าย  งบประมาณ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ ตามแผน 
(โครงการ) 

ไม่ตามแผน 
(โครงการ)  

ค่าเสื่อม 1,964,391.49 1,952,191.49 99.38 12,200 0.62 14 - 

วัสดุทั่วไป 8,019,712.10 7,771,610.66 96.91 248,101.44 3.09 All All 

ยา 6,781,692.46 6,777,472.52 99.89 4,219.94 
 

0.11 All All 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย  มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖4 (เงินงบค่าเสื่อม) รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,964,391.49
บาท โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1,952,191.49 บาท คิดเป็นร้อยละ  99.38  
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน  12,200  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.62 ทั้งนี้ มีโครงการสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จ านวน 9 โครงการ และไม่เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จ านวน   - โครงการ  
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๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
1.1 ด้านนโยบาย ไม่มีการก าหนดนโยบายที่ให้

ยึดถือปฏิบัติที่ชัดเจน 
บุคลากรไม่มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ก าหนดแนวทางเพ่ือให้
บุคคลากรยึดถือในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 

1.2 ด้านระเบียบ
กฎหมาย 

มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพ่ิมเติมบ่อยครั้ง 

ท าให้เกิดความสับสนต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.3 ด้านขั้นตอนการ 
     ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารที่ควบคุมก ากับดูแลไม่
มีการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ท าให้เกิดปัญหาการ
ปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า 

ก าหนดรูปแบบ แนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
ส าหรับด าเนินการที่จัดเจน 
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ
ทราบ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
ธรรม 

1.4 ด้านเจ้าหน้าที่ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือมีการ
สับเปลี่ยนหน้าที่  

ท าให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังไม่
มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุที่ถูกต้อง 

ควรจัดหาบุคคลากรด้านการ
ปฏิบัติงานพัสดุเพ่ิมและส่ง
อบรมให้ความรู้ 

1.5 ด้านการตรวจสอบ 
     ภายใน 

หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยตรง 
และไม่มีกลุ่มงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้จัดท า
และตรวจสอบภายใน ท าให้
การตรวจสอบไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนและ
ทั่วถึง เป็นผลให้การ
ประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภาพแวดล้อมการ
บริหารจัดการพัสดุไม่
ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

ควรจะจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน ที่
รับผิดชอบการตรวจสอบ
ภายในโดยตรง จะได้ช่วย 
ตรวจสอบอีกครั้ง 
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2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
การก าหนดความต้องการ 
 
 
 

ในการก าหนดความ
ต้องการ 
ในการจัดท าแผนขอ
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอ
ไม่มีแนวทางก าหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุ
ความต้องการใช้พัสดุที่
ชัดเจน 

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่
ตรงตามคุณลักษณะที่
ต้องการใช้ ราคาไม่
เหมาะสม และไม่ทัน
ต่อการใช้งาน  

ควรก าหนดนโยบายในการ
ก าหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ 
 

3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การวางแผนการจัดหาพัสดุ ความล่าช้าในการเสนอแผน

และลงนามอนุมัติแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้หน่วยงานไม่
สามารถด าเนินการ
จัดท าแผนได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กระทรวง
ก าหนด 

มีการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง   ใน
การมอบอ านาจเพ่ือความ
คล่องตัวในด้านการบริหาร
จัดการ การจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

๔. ปัญหาด้านการก าหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง 
การก าหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง ความผันผวนของราคาวัสดุ

ที่จัดซื้อจัดหาหรือจัดจ้าง
และจากสภาพพ้ืนที่ของ
จังหวัด 

ท าให้ราคากลางไม่
เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
และสูงกว่าราคากลาง
ที่ใช้มาตรฐานทั่ว
ประเทศ 

ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของ
ราคาวัสดุที่มีผลจากการ
เปลี่ยนแปลงจากราคาน้ ามัน
หรือภาวะเศรษฐกิจโลก/มี
การก าหนดยืนราคา รวมถึง
การเจรจาต่อรอง 

๕. ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
๕.1 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มี
ความรู้ในการก าหนด TOR 
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียด
ของตัวพัสดุหรือของผลส าเร็จของ
งานหรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขัน
เสนอราคาไม่ชัดเจน 
 

ท าให้เมื่อประกาศประกวด
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่
ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทาง
เทคนิค หรือมีการอุทธรณ์
ผลการพิจารณา  

หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดหาได้
ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือตาม
ระยะเวลาที่กระทรวง
ก าหนด ท าให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า  

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการ
จัดท าขอบเขตของงาน TOR 
เกี่ยวกับวิธีการก าหนดความ
ต้องการพัสดุ 

๕.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน 
กระชั้นชิด 

ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามกฎหมาย 
ใหม่ได้ 

อาจเกิดข้อทักท้วง
ที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น สตง. 
หรือตรวจสอบภายใน
กระทรวง 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มีระเบียบก าหนดวิธี
ปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน จะได้มีการวาง
แผนการท างาน 



-6- 
 

๖. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 
ปัญหาบุคลากรที่เป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ความช านาญและทักษะที่ดี
เกี่ยวกับการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้การตรวจรับพัสดุ ไม่
เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนด 

ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้
เฉพาะด้านและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้
ที่เป็นเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  

๗. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงาน ที่มา
จากหน่วยงานภายนอก 

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก ขาด
ความรู้ความเข้าใจในแบบรูป
รายการก่อสร้าง 

ท าให้การส่งมอบงานไม่
เป็นไปตามแบบรูป
รายการก่อสร้าง จึงท าให้มี
การแก้ไข ให้ตรงตามแบบ
รูปรายการ ท าให้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ล่าช้าออกไปและไม่เป็นไป
ตามก าหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง 

ควรท าความเข้าใจแบบรูป
รายการ ก่อนท าการก่อสร้าง 
ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มา
จากหน่วยงานภายนอก 

๘. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ 
   พัสดุเกิดการสูญหาย/ 
   เสียหาย 

ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล 
พัสดุ 

หน่วยงานต้องสูญเสียด้าน
ทุนการชดเชยความสูญ
หาย ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ 

จัดท าสถานที่เก็บพัสดุที่มี
ลักษณะมิดชิดจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ 
โดยให้มีการขออนุญาตเปิด
ห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการ
ขอใช้ห้องพัสดุ 

๙. ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสดุ 
    มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมด
ความจ าเป็นในการใช้งาน
เป็นจ านวนมาก 
 
 

พัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพไม่
ส่งคืนเพื่อน ามาจ าหน่าย 
 
 

พอไปตรวจพบท าให้มีพัสดุ
คงเหลือท่ีหมดความ
จ าเป็นจ านวนมาก 
 
 

ให้มีการจ าหน่ายพัสดุตาม
สภาพความเป็นจริงหรือ
ข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการ
ได้ท าการตรวจสอบประจ าปี
และถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ เพื่อให้การเก็บรักษา
พัสดุมีน้อยที่สุด และเพ่ือ
หลีกเลี่ยงพัสดุเกินความ
จ าเป็นและล้าสมัยเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของ
หน่วยงานในอนาคต 

 

 



-๗- 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม
ทั่วไปในการจัดการงาน
พัสดุ 

- เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านพัสดุมีความถูกต้อง 
โปร่งใส ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ 

1.1 ด้านนโยบาย 
 
 
 
 
1.2 ด้านระเบียบ 
กฎหมาย 
 
1.3 ด้านขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 
 
1.4 ด้านเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
1.5 ด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

- ให้มีการก าหนดนโยบาย 
เพ่ือให้ยึดถือและปฏิบัติที่
ชัดเจน 
 
 
- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพ่ิมเติมบ่อยครั้ง 
- ผู้บริหารที่ควบคุมก ากับดูแล
ไม่มีการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหน้าที่ 
- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ 
- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยตรง 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

4 
 
 
 

3 

2 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

5 
 
 
 

3 

4 
 
 
 
 

15 
 
 

6 
 
 

20 
 
 
 

9 

ต่ ามาก 
 
 
 
 

สูง 
 
 

ต่ า 
 
 

สูง 
 
 
 

ปานกลาง 

6 
 
 
 
 

2 
 
 

5 
 
 

1 
 
 
 

4 

 
 
 



-๘- 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

2. ด้านการจัดหาพัสดุ  2.1 การก าหนดความ
ต้องการ 
 

- หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มี
แนวทางก าหนดความต้องการ
ใช้พัสดุและไม่ระบุความ
ต้องการที่ชัดเจน 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

12 
 

ปานกลาง 
 

3 

3. ด้านการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.1 การวางแผนการ
จัดหาพัสดุ 

- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและ
การอนุมัติแผนล่าช้า 

3 3 9 ปานกลาง 6 

๔. ด้านการก าหนด
คุณลักษณะ/ราคากลาง 

 ๔.๑ การก าหนด
คุณลักษณะ/ราคากลาง 

- ความผันผวนของราคาวัสดุที่
จัดซื้อจัดหาหรือจัดจ้าง 

๔ ๕ ๒๐ สูง ๑ 

๕. ด้านการด าเนินการ
จัดหาพัสดุ 

 ๕.1 หน่วยงานที่
ต้องการพัสดุไม่มีความรู้
ในการก าหนด TOR 
 
๕.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วนกระชั้นชิด 

- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอ
ราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทาง
เทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผล 
การพิจารณา 
- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

4 
 
 
 

3 

3 
 
 
 

3 

12 
 
 
 

9 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 

3 
 
 
 

4 

๖. ด้านการตรวจรับ
พัสดุ 

 ๖.1 การตรวจรับพัสดุ
ไม่เป็นไปตามสัญญา
หรือข้อก าหนด 

-บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ความช านาญทักษะที่ดี
ในการตรวจรับพัสดุ 

3 3 9 ปานกลาง 4 

 



-๙- 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

๗. ด้านการควบคุมงาน  ๗.1 ช่างควบคุมงาน
จาก สสจ.มีเพียง 1 คน
ดูแลไม่ทั่วถึงต้องขอ
สนับสนุนจากช่างอบต. 
ช่างขาดความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการท าให้มีการ
แก้ไขแบบรูปรายการ และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า
ไม่เป็นไปตามก าหนดสัญญา
จ้าง 

2 3 6 ต่ า 5 

๘. ด้านการควบคุมพัสดุ  ๘.1 พัสดุมีการสูญหาย/
เสียหาย 

- ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม
ก ากับดูแล 

2 3 6 ต่ า 5 

๙. ด้านการจ าหน่าย 
   พัสดุ 

 ๙.1 มีพัสดุที่
เสื่อมสภาพหมดความ
จ าเป็นในการท างาน
จ านวนมาก 

- เจ้าหน้าที่ , ผู้ใช้งาน  
ขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อ
พัสดุช ารุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุ
เพ่ือท าการจ าหน่าย 

3 3 9 ปานกลาง 4 

 
 



-๑๐- 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ าตั้ งแต่คะแนน 15 คะแนน 
จ านวน 2 ด้าน 

  จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลแม่ลาน้อย มีความเสี่ยงสูงดังนี้ 

1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุมี 3 คน มีข้าราชการเพียงคนเดียว การไปอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะหลัก ๆ แล้วจะเป็นของเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการเพียงคนเดียว เพราะเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน
ราชการมีโอกาสที่จะไปบรรจุรับราชการที่อ่ืน ท าให้ไม่กล้ามอบหมายงานส าคัญ ๆ ให้ เพราะถ้ามอบหมายไปแล้ว ได้
ไปบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องได้สอนคนใหม่ซึ่งไม่มีความสิ้นสุด 

   แนวทางแก้ไข – ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร , จัดสวัสดิการที่ดีและ
เหมาะสม 

2. ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงค าสั่งมอบหมาย
อ านาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารท าให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและมีความ
เสี่ยงที่จะท าให้เกิดข้อผิดพลาด 

 แนวทางแก้ไข – ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้านให้ทันเวลา 
 ส าหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอ่ืนๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ า) สามารถท่ีจะ
แก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลแม่ลาน้อยได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการ
ก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 

     1)ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อยเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนว 
ทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
               2) ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
               3) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  
    ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส 
สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง
มีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด 

๕. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
 ๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการ ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ท าให้เกิดปัญหาเรื่อง

ระยะเวลาในการด าเนินการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมี
ระยะเวลาด าเนินการอย่างจ ากัดหรือเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบได้ 

๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจหรือความเชี่ยวชาญใน
การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ 
เช่น ไม่สามารถก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ TOR ได้ทันตามก าหนดระยะเวลา หรือก าหนดคลาดเคลื่อนไปจาก
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นต้น ท าให้หน่วยงานต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ ส่งผลให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

๔.๓ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ท าให้ต้อง
เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือต้องยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปและด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนแทน ท าให้
มีสามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



 
-11- 

๖. การประหยัดงบประมาณ 
 ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ..1,433...โครงการ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นเฉลี่ยร้อยละ
.......100....โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จ านวน... 264,121.38… บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ
เอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ....1.11........ 

๗. แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

6.๑ การจัดสรรงบประมาณต่างๆ ควรจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จะได้มีเวลาในการ 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือลดความผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

    6.2 ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบ กฎหมายและขั้นตอน
หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 6.๒ ควรมีการให้ความรู้ สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าว รวมทั้งรับทราบ
ถึงความผิดและโทษของการทุจริต 
 6.๓ ก าหนดแนวทางหรือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุ
ของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันปัญหาการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก าหนดในรู้แบบของ
คณะกรรมการ/คณะท างาน หรือก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการหรือข้อบังคับเพ่ือตรวจสอบทุกข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งก าหนดมาตรการลงโทษต่างๆอย่างชัดเจน 
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