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ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย  ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

      ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ2565 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย  เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสคุ้มค่ำ ตรวจสอบได้ รวมทั้ง
สำมำรถน ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนน ำไปใช้ในกำรวำงแผนและก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อไปโดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 

- งบด ำเนินงำน   200,000.00 บำท 
- งบลงทุน              0.00  บำท 

รวมทัง้หมด   200,000.00  บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ 
จ านวนเงิน 

คิดเป็นร้อยละ 
(บาท) 

1. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     64,000               32 
2. ค่ำสำธำรณูปโภค     
      - ค่ำไฟฟ้ำ      30,000                15 
      - ค่ำโทรศัพท์      18,000                  9 
      - ค่ำน้ ำ        -                   
3. ค่ำวัสดุส ำนักงำน      20,000                10 
4. ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว      15,000                  7.5 
5. ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์      -                  
6. ค่ำซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร      29,000                14.5 
8. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร      24,000  12 

รวม     200,000.00              100.00  



-๒- 
1.2 เบิกจ่ำยงบประมำณไปแล้ว (ณ.วันที่ 1 ตุลำคม 2564) 

- เบิกจ่ำยรวม  250,000.00 บำท  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- งบด ำเนินงำน   (คงเหลือ)        0.00 บำท  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

2.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีโครงกำรที่ต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

- จ ำนวน  -  โครงกำร งบประมำณ           0.00 บำท 
- จัดซื้อจัดจ้ำงจ ำนวน  40  โครงกำร งบประมำณ  200,000.00 บำท 

 
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย  ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบด ำเนินงำน (ค่ำวัสดุ 

ค่ำใช้สอย ปี 2565) วงเงินทั้งหมด 200,000.00 บำท จัดซื้อจัดจ้ำงที่มีจ ำนวนสูงสุด คือ วิธีเฉพำะเจำะจง
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 
 

2.1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย วิเครำะห์จำกควำมเสี่ยง

ที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงำน มำตรกำร/กิจกรรมควบคุม ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
1.1 ด้ำนนโยบำย ไม่มีกำรก ำหนดนโยบำยเพ่ือให้

ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน 
บุคลำกรไม่มีแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ก ำหนดแนวทำงเพ่ือให้
บุคคลำกรยึดถือในกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
 

1.2 ด้ำนระเบียบกฎหมำย มีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพ่ิมเติมบ่อยครั้ง 

ท ำให้เกิดควำมสับสนต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

ต้องให้ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 
(โครงกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ 

วิธีเฉพำะเจำะจง 40 200,000.00 100.00 
วิธีคัดเลือก -   
ประกำศเชิญชวนทั่วไป -   

รวม 40 200,000.00 100.00 



ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

1.3 ด้ำนขั้นตอนกำร 
     ปฏิบัติงำน 

ผู้บริหำรที่ควบคุมก ำกับดูแลไม่มี
กำรก ำหนดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

ท ำให้เกิดปัญหำกำร
ปฏิบัติงำนพัสดุล่ำช้ำ 

ก ำหนดรูปแบบ แนวทำง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ส ำหรับ
ด ำเนินกำรที่จัดเจน ให้
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนพัสดุทรำบ 
เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ให้เกิดควำมรวดเร็ว ถูกต้อง 
และเป็นธรรม 
 

1.4 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบเนื่องจำกลำออกไป
รับกำรบรรจุหรือมีกำรสับเปลี่ยน
หน้ำที่  

ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุยังไม่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำน
พัสดุที่ถูกต้อง 

ควรจัดหำบุคคลำกรด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนพัสดุเพ่ิมและส่ง
อบรมให้ควำมรู้ 
 
 

1.5 ด้ำนกำรตรวจสอบ 
     ภำยใน 

หน่วยงำนไม่มีเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยในโดยตรง 
และไม่มีกลุ่มงำน/งำนตรวจสอบ
ภำยใน 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เป็นผู้จัดท ำ
และตรวจสอบภำยใน ท ำให้
กำรตรวจสอบไม่สำมำรถ
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนและ
ทั่วถึง เป็นผลให้กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุม 
ภำพแวดล้อมกำรบริหำร
จัดกำรพัสดุไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

ควรจะจัดตั้งกลุ่มงำน/งำน ที่
รับผิดชอบกำรตรวจสอบ
ภำยในโดยตรง จะได้ช่วย 
ตรวจสอบอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 

2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
 
กำรก ำหนดควำมต้องกำร 
 
 
 

ในกำรก ำหนดควำมต้องกำร 
ในกำรจัดท ำแผนของบประมำณ 
หน่วยงำนที่ขอไม่มีแนวทำง
ก ำหนดควำมต้องกำรใช้พัสดุ ไม่
ระบุควำมต้องกำรใช้พัสดุที่
ชัดเจน 

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรงตำม
คุณลักษณะที่ต้องกำรใช้ 
รำคำไม่เหมำะสม และไม่ทัน
ต่อกำรใช้งำน  

ควรก ำหนดนโยบำยในกำร
ก ำหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือให้
แต่ละหน่วยงำนใช้เป็นแนวทำง
ในกำรก ำหนดควำมต้องกำรใช้
พัสดุ 
 
 



ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
กำรวำงแผนกำรจัดหำพัสดุ ควำมล่ำช้ำในกำรเสนอแผนและ

ลงนำมอนุมัติแผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 

ท ำให้หน่วยงำนไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนได้ทัน
ตำมระยะเวลำที่กระทรวง
ก ำหนด 

มีกำรเปลี่ยนแปลงค ำสั่ง   ใน
กำรมอบอ ำนำจเพ่ือควำม
คล่องตัวในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

๔. ปัญหาด้านการก าหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง 
กำรก ำหนดคุณลักษณะ/
รำคำกลำง 

ควำมผันผวนของรำคำวัสดุที่
จัดซื้อจัดหำหรือจัดจ้ำงและจำก
สภำพพ้ืนที่ของจังหวัด 

ท ำให้รำคำกลำงไม่เป็นไปตำม
ข้อเท็จจริง และสูงกว่ำรำคำ
กลำงที่ใช้มำตรฐำนทั่ว
ประเทศ 

ศึกษำวิเครำะห์แนวโน้มของ
รำคำวัสดุที่มีผลจำกกำร
เปลี่ยนแปลงจำกรำคำน้ ำมัน
หรือภำวะเศรษฐกิจโลก/มีกำร
ก ำหนดยืนรำคำ รวมถึงกำร
เจรจำต่อรอง 
 

๕. ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
๕.1 หน่วยงำนที่ต้องกำร
พัสดุ ไม่มีควำมรู้ในกำร
ก ำหนด TOR (รำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขใน
รำยละเอียดของตัวพัสดุ
หรือของผลส ำเร็จของงำน
หรือของตัวผู้ที่จะเข้ำ
แข่งขันเสนอรำคำไม่ชัดเจน 

ท ำให้เมื่อประกำศประกวดรำคำ
ไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอรำคำ หรือ
ยื่นเสนอรำคำแต่ไม่มีผู้ผ่ำน
ข้อเสนอทำงเทคนิค หรือมีกำร
อุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำ  

หน่วยงำนไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดหำได้ทันตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ใน
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือตำม
ระยะเวลำที่กระทรวงก ำหนด 
ท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงล่ำช้ำ  

ควรจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบในกำร
จัดท ำขอบเขตของงำน TOR 
เกี่ยวกับวิธีกำรก ำหนดควำม
ต้องกำรพัสดุ 
 

๕.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่
เร่งด่วน กระชั้นชิด 

ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลำดในกำรด ำเนินกำร
จดัซื้อจัดจ้ำง ตำมกฎหมำย 
ใหม่ได้ 

อำจเกิดข้อทักท้วงที่มำจำก
หน่วยงำนภำยนอก เช่น สตง. 
หรือตรวจสอบภำยใน
กระทรวง 

เนื่องจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 มีระเบียบก ำหนด
วิธีปฏิบัติและระยะเวลำ ควร
ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำน จะได้มีกำรวำง
แผนกำรท ำงำน 



ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

๖. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 
ปัญหำบุคลำกรที่เป็น
คณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ 

บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมช ำนำญ
และทักษะที่ดีเกี่ยวกับกำรตรวจ
รับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ท ำให้กำรตรวจรับพัสดุ ไม่
เป็นไปตำมสัญญำหรือ
ข้อก ำหนด 

ควรมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
เฉพำะด้ำนและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แก่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่
เป็นเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ  

๗. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 
ปัญหำช่ำงผู้ควบคุมงำน 
ที่มำจำกหน่วยงำน
ภำยนอก 

บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้
เป็นผู้ควบคุมงำน ที่มำจำก
หน่วยงำนภำยนอก ขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในแบบรูปรำยกำร
ก่อสร้ำง 

ท ำให้กำรส่งมอบงำนไม่
เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำร
ก่อสร้ำง จึงท ำให้มีกำรแก้ไข 
ให้ตรงตำมแบบรูปรำยกำร 
ท ำให้ระยะเวลำในกำร
ก่อสร้ำงล่ำช้ำออกไปและไม่
เป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำ
ในสัญญำจ้ำง 
 

ควรท ำควำมเข้ำใจแบบรูป
รำยกำร ก่อนท ำกำรก่อสร้ำง 
ให้แก่ช่ำงผู้ควบคุมงำนที่มำจำก
หน่วยงำนภำยนอก 

๘. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ 
   พัสดุเกิดกำรสูญหำย/ 
   เสียหำย 

ไม่มีสถำนที่จัดเก็บพัสดุที่
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล 
พัสดุ 

หน่วยงำนต้องสูญเสียด้ำนทุน
กำรชดเชยควำมสูญหำย 
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับ
พัสดุที่จัดเก็บ 

จัดท ำสถำนที่เก็บพัสดุที่มี
ลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีกำร
ขออนุญำตเปิดห้องเก็บพัสดุทุก
ครั้งที่มีกำรขอใช้ห้องพัสดุ 

๙. ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสดุ 
    มีพัสดุที่เสื่อมสภำพ 
หมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้
งำนเป็นจ ำนวนมำก 
 
 

พัสดุที่ช ำรุดเสื่อมสภำพไม่ส่งคืน
เพ่ือน ำมำจ ำหน่ำย 
 
 

พอไปตรวจพบท ำให้มีพัสดุ
คงเหลือท่ีหมดควำมจ ำเป็น
จ ำนวนมำก 
 
 

ให้มีกำรจ ำหน่ำยพัสดุตำม
สภำพควำมเป็นจริงหรือ
ข้อเท็จจริงที่คณะกรรมกำรได้
ท ำกำรตรวจสอบประจ ำปีและ
ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ 
เพ่ือให้กำรเก็บรักษำพัสดุมีน้อย
ที่สุด และเพ่ือหลีกเลี่ยงพัสดุ
เกินควำมจ ำเป็นและล้ำสมัย
เป็นกำรประหยัดงบประมำณ
ของหน่วยงำนในอนำคต 



-๗- 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

1. ด้ำนสภำพแวดล้อม
ทั่วไปในกำรจัดกำรงำน
พัสดุ 

- เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
ด้ำนพัสดุมีควำมถูกต้อง 
โปร่งใส ตำมระเบียบ
หลักเกณฑ์ของทำง
รำชกำร 

1.1 ด้ำนนโยบำย 
 
 
 
 
1.2 ด้ำนระเบียบ 
กฎหมำย 
 
1.3 ด้ำนขั้นตอนกำร 
ปฏิบัติงำน 
 
1.4 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 
1.5 ด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน 

- ให้มีกำรก ำหนดนโยบำย 
เพ่ือให้ยึดถือและปฏิบัติที่
ชัดเจน 
 
 
- มีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพ่ิมเติมบ่อยครั้ง 
- ผู้บริหำรที่ควบคุมก ำกับดูแล
ไม่มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนหน้ำที่ 
- มีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจำกลำออก
ไปรับกำรบรรจุหรือสับเปลี่ยน
เจ้ำหน้ำที่ 
- หน่วยงำนไม่มีเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยในโดยตรง 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

4 
 
 
 

3 

2 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

5 
 
 
 

3 

4 
 
 
 
 

15 
 
 

6 
 
 

20 
 
 
 

9 

ต่ ำมำก 
 
 
 
 

สูง 
 
 

ต่ ำ 
 
 

สูง 
 
 
 

ปำนกลำง 

6 
 
 
 
 

2 
 
 

5 
 
 

1 
 
 
 

4 

 



-๘- 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 

 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

2. ด้ำนกำรจัดหำพัสดุ  2.1 กำรก ำหนดควำม
ต้องกำร 
 

- หน่วยงำนที่ขอพัสดุไม่มี
แนวทำงก ำหนดควำมต้องกำร
ใช้พัสดุและไม่ระบุควำม
ต้องกำรที่ชัดเจน 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

12 
 

ปำนกลำง 
 

3 

3. ด้ำนกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 3.1 กำรวำงแผนกำร
จัดหำพัสดุ 

- กำรเสนอแผนจัดหำพัสดุและ
กำรอนุมัติแผนล่ำช้ำ 

3 3 9 ปำนกลำง 6 

๔. ด้ำนกำรก ำหนด
คุณลักษณะ/รำคำกลำง 

 ๔.๑ กำรก ำหนด
คุณลักษณะ/รำคำกลำง 

- ควำมผันผวนของรำคำวัสดุที่
จัดซื้อจัดหำหรือจัดจ้ำง 

๔ ๕ ๒๐ สูง ๑ 

๕. ด้ำนกำรด ำเนินกำร
จัดหำพัสดุ 

 ๕.1 หน่วยงำนที่
ต้องกำรพัสดุไม่มีควำมรู้
ในกำรก ำหนด TOR 
 
๕.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่
เร่งด่วนกระชั้นชิด 

- ไม่มีผู้เสนอรำคำหรือยื่นเสนอ
รำคำแต่ไม่ผ่ำนข้อเสนอทำง
เทคนิคหรือมีกำรอุทธรณ์ผล 
กำรพิจำรณำ 
- เกิดข้อผิดพลำดในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

4 
 
 
 

3 

3 
 
 
 

3 

12 
 
 
 

9 

ปำนกลำง 
 
 
 

ปำนกลำง 

3 
 
 
 

4 

๖. ด้ำนกำรตรวจรับ
พัสดุ 

 ๖.1 กำรตรวจรับพัสดุ
ไม่เป็นไปตำมสัญญำ
หรือข้อก ำหนด 

-บุคลำกรที่เป็นคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุขำดควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ควำมช ำนำญทักษะที่ดี
ในกำรตรวจรับพัสดุ 

3 3 9 ปำนกลำง 4 
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

๗. ด้ำนกำรควบคุมงำน  ๗.1 ช่ำงควบคุมงำน
ที่มำจำกภำยนอกขำด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
แบบรูปรำยกำรก่อสร้ำง 

- ส่งมอบงำนไม่เป็นไปตำม
แบบรูปรำยกำรท ำให้มีกำร
แก้ไขแบบรูปรำยกำร และ
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำ
ไม่เป็นไปตำมก ำหนดสัญญำ
จ้ำง 

2 3 6 ต่ ำ 5 

๘. ด้ำนกำรควบคุมพัสดุ  ๘.1 พัสดุมีกำรสูญหำย/
เสียหำย 

- ไม่มีสถำนที่จัดเก็บพัสดุที่
ปลอดภัยและไม่มีกำรควบคุม
ก ำกับดูแล 

2 3 6 ต่ ำ 5 

๙. ด้ำนกำรจ ำหน่ำย 
   พัสดุ 

 ๙.1 มีพัสดุที่
เสื่อมสภำพหมดควำม
จ ำเป็นในกำรท ำงำน
จ ำนวนมำก 

- เจ้ำหน้ำที่ , ผู้ใช้งำน  
ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เมื่อ
พัสดุช ำรุดไม่ส่งคืนให้งำนพัสดุ
เพ่ือท ำกำรจ ำหน่ำย 

3 3 9 ปำนกลำง 4 

 



-10- 

การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ าตั้งแต่คะแนน 15 คะแนน จ านวน 2 ด้าน 

  จำกกำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงจะเห็นว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย มีควำมเสี่ยงสูงดังนี้ 
1. ด้ำนปัจจัยเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมี (พนักงำนรำชกำร / ลูกจ้ำงเงินบ ำรุง / จ้ำงเหมำบริกำร) เนื่องจำกตำม 

กรอบอัตรำก ำลังไม่มีต ำแหน่งเพ่ือรับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำร หรือกำรโยกย้ำยบ่อย จึงท ำให้งำนขำดควำมต่อเนื่อง 
     แนวทางแก้ไข  จัดกรอบอัตรำก ำลังให้องค์กร เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่/พนักงำนมี เกิดควำมรักองค์กร , จัด

สวัสดิกำรที่ดี และเหมำะสมกับภำระงำนที่รับผิดชอบ 
               2. ด้ำนระเบียบ กฎหมำย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ เป็นหน่วยงำนที่เทียบเท่ำ ระดับ กอง ในส่วน
ภูมิภำค และอยู่ในสำยบังคับบัญชำของ นำยอ ำเภอ  มีควำมคำบเกี่ยว ท ำให้ค ำสั่งมอบอ ำนำจของปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข และ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จะมอบให้ไม่ครอบคลุม ชัดเจน   ท ำให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุมีควำมเสี่ยง
เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน เช่น 
     2.1  ค ำสั่ง กระทรวงสำธำรณสุข ที่ 1932/2555 ลงวันที่ 30  พฤศจิกำยน 2555 เรื่องกำรมอบ
อ ำนำจในกำรอนุมัติอนุมัติ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรจัดกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรจัดกำรประชุม กำรฝึกอบรม 
กำรจัดงำน ฯ  ข้อ  2 (1.12) หัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและก ำหนดให้มีฐำนะเทียบเท่ำกอง(ท้ังในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค) 
     2.2 ค ำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 32/2563  ลงวันที่ 13 มกรำคม 2563 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจในกำร
ด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ 
ประกำศที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 1        
มอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  และ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มอบให้ สำธำรณสุขอ ำเภอ  
ปฏิบัติรำชกำรแทนในกำรจัดหำพัสดุด้วยเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรจัดจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ ทุกวิธีและทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นระบวนกำรรวมทั้งกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรแก้ไข
สัญญำ กำรออกหนังสือรับรองผลงำนกำรถอนหลักประกันสัญญำรวมถึงกำรอนุมัติให้เบิกจ่ำยงบประมำณ ภำยใน
วงเงิน  ไม่เกิน 500,000 บำท 
                 แนวทางแก้ไข  ผู้รับผิดชอบงำนพัสดุต้องหมั่นค้นหำควำมรู้ใหม่และติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้ำนให้ทันเวลำ ส ำหรับประเด็นควำมเชื่อเรื่องอ่ืนๆ วิเครำะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปำนกลำง – ต่ ำ) สำมำรถที่
จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับกำรปฏิบัติงำนปกติได้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำงมะผ้ำได้จัดระบบบริหำรควำมเสี่ยงโดย
กำรก ำหนดมำตรกำรในกำรเฝ้ำระวังประเด็นควำมเสี่ยงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประกอบด้วย 
 1) ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขแม่ฮ่องสอน เรื่อง นโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2) ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่อง เจตจ ำนงสุจริตในกำรบ ริหำรงำนของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 3) ประกำศว่ำด้วยแนวทำงกำรบริหำรในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหำรงำนในกำรจัดกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 4) แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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 จำกรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ         

สบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ครบถ้วนทุกโครงกำร แต่ไม่สำมำรถประหยัดงบประมำณ
ได้เนื่องจำก ในพ้ืนที่มีผู้ประกอบกำร/ร้ำนค้ำน้อย ผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่สำมำรถเข้ำถึง
บริษัท/ผู้รับจ้ำงหรือผู้ที่สนใจได้รับรู้หรือรับทรำบได้อย่ำงทั่วถึง ครอบคลุม และกว้ำงขวำง เพ่ือเข้ำร่วมแข่งขันด้ำนกำร
เสนอรำคำ จึงไม่ท ำให้เกิดกำรแข่งขันและกำรเสนอสินค้ำหรือบริกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตรงตำมหลักเกณฑ์ /
คุณลักษณะเฉพำะ หรือระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรด ำเนินกำรใช้รำคำที่ขำยในพ้ืนจึงพบว่ำสำธำรณสุขอ ำเภอ
สบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  ๒๕๖3 
โดยมำจำกสำเหตุหลำยประกำร เช่น ควำมพร้อมของหน่วยงำน หรือไม่มีผู้มำเสนอรำคำ/ไม่เป็นไปตำม TOR เป็นต้น 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและเป้ำหมำยของโครงกำรฯในภำพรวม อันจะส่งผลเสียโดยตรงต่อกำร
ขับเคลื่อนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

2.1.2 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 
 

                         2.1.2.๑ หน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ แต่เดิมเป็นหน่วยงำนด้ำนบริหำร ไม่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณโครงกำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (UC) ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของงบลงทุนจึงได้โอน
ผ่ำนเครือข่ำยบริกำร (CUP) และโอนให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโดยตรงส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ มี
หน้ำที่เป็นผู้อนุมัติในกำรก่อหนี้ผูกพันตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และบำงโครงกำร( Non UC )
ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติม ช่วงปลำยปี ซึ่งเป็นงบเหลือจ่ำย ต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน ท ำให้เกิดปัญหำเรื่อง
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงหรือข้อผิดพลำดในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เนื่องจำกมี
ระยะเวลำด ำเนินกำรอย่ำงจ ำกัดหรือเร่งด่วน อำจเกิดปัญหำในขั้นตอนกำรเผยแพร่โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
ตรวจสอบได ้
 
                        2.1.2.2 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนพัสดุของหน่วยงำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่ได้จบมำจำกด้ำนบริหำร
ด้ำนกำรเงิน กำรคลัง และ พัสดุโดยตรง แต่จบมำจำกด้ำนสำธำรณสุขจึงขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือควำมเชี่ยวชำญใน
กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้ 
เช่น ไม่สำมำรถก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ หรือ TOR ได้ทันตำมก ำหนดระยะเวลำ หรือก ำหนดคลำดเคลื่อนไปจำก
เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของโครงกำรเป็นต้น ท ำให้หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำข้อผิดพลำดต่ำงๆ ส่งผลให้
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
 

 2.1.2.3 สภำพควำมเป็นจริงในพ้ืนที่อ ำเภอปำงมะผ้ำ เป็นอ ำเภอเล็กโครงกำรในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงไม่มีผู้ยื่นเสนอรำคำหรือไม่สำมำรถหำผู้เสนอรำคำ/ผู้รับจ้ำงได้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ท ำให้กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่
สำมำรถ จัดซื้อจัดจ้ำงไปและด ำเนินกำรครบถ้วนตำมขั้นตอนได้ครบถ้วน ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันตำม
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีงบประมำณ ๒๕๖5 ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ ทั้งหมดจ ำนวน 3๑๐,๐๐๐.00 บำท ได้ตั้งงบตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี ๒๕๖5 รวมทั้งสิ้น
จ ำนวน.200,000.00บำท ในปี ๒๕๖๒5 ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 200,000.00 
บำท ซึ่งใช้เป็นไปตำมแผนไปคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้มีโครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี ๒๕๖5 จ ำนวน 40  โครงกำร 
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2.1.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผน 

(ประเภท , วงเงิน) 

งบประมำณท่ีใช้ในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผน 

ประหยัดงบประมำณ ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมแผนกำรใช้

จ่ำยงบประมำณ 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ ตำมแผน 

(โครงกำร) 
ไม่ตำมแผน 
(โครงกำร) 

งบด ำเนินงำน 200,000 200,000 100 00 00 40 - 

        
 

                         ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย มีงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2565 รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 200,000.00 บำท โดยใช้
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำนวน 200,000.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 สำมำรถประหยัด
งบประมำณได้ 0.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ทั้งนี้โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 2565 ได้ทั้ง 40 โครงกำร และไม่มีโครงกำรที่ไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีแต่อย่ำงใด 

 

2.1.4 แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ  อันน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ 2565 

 

 2.1.4.1 ควรมีกำรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนระเบียบ กฎหมำยและ
ขั้นตอนหรือกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนพัสดุของหน่วยงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้เกิด
ควำมต่อเนื่องและเป็นกำรพัฒนำทักษะและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

 2.1.4.2 ควรมีกำรให้ควำมรู้ สร้ำงวัฒนธรรม และค่ำนิยมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนพัสดุของหน่วยงำนเกิดควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับปัญหำดังกล่ำว รวมทั้งรับทรำบ
ถึงควำมผิดและโทษของกำรทุจริต 

 2.1.4.3 ก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำน
พัสดุของหน่วยงำน เพ่ือป้องกันปัญหำกำรรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งอำจก ำหนดในรู้
แบบของคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน หรือก ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติหรือมำตรกำรหรือข้อบังคับเพ่ือตรวจสอบทุก
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรลงโทษต่ำงๆอย่ำงชัดเจน 
              2.1.4.4ระบบกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงภำครัฐ ( E- gp )ควรมีกำรปรับปรุงให้ง่ำยต่อกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่และมีควำมสอดคล้องกับขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น ในกระบวนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงมีควำมซ้ ำซ้อน 
ยุ่งยำก จึงมีกำรหลีกเลี่ยง กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ให้มีวงเงินต่ ำกว่ำ ๕,๐๐๐ บำท 
 

ลำยมือชื่อ      ผู้จัดท ำ            ลำยมือชื่อ    หัวหน้ำหน่วยงำน 
             (นำยก ำธร  อภิวงค์)                         (นำยแกล้วกล้ำ  ฤทธำเกริกไกล) 
  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน               ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                สำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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