
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน  : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
วัน/เดือน/ปี  :  21  ธันวาคม  25๖5     
 
หัวข้อ         :  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ 2565 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ 2565 
Link ภายนอก  : http://www.mueangamnat.com/  
หมายเหตุ :………………………………………………………………………………………………………........................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวขนัทอง ค าลอย) 
พนักงานธุการ 

วันที่...... 21  ธันวาคม  25๖5     
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

 (นายจุมพล  พุ่มโพธิ์) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่.... 21  ธันวาคม  25๖5     

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 (นายทศพงศ์ บุญพุฒ) 

สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
วันที่... 21  ธันวาคม  25๖5    . 



                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ   
ที ่  อจ  ๐๗3๒/ 124 วันที่ 21   ธันวาคม  ๒๕6๕ 
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ 2565 
  

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
 

 ตามท่ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ได้รับการจัดสรร
งบลงทุนและงบด าเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 และได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จนสิ้นปีงบประมาณ
๒๕๖5 แล้วนั้น 

 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ 
2565 ตามแบบฟอร์มแนบท้ายนี้ 

 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ 
2565  ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
     

                                               
 

   (นายจุมพล  พุ่มโพธิ์) 
      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
              หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

     

- ทราบ  
- อนุมัติ 

 
 

           
          (นายทศพงศ์ บุญพุฒ) 

           สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
     21  ธันวาคม  25๖๕     

 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จัดท าโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
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ค าน า 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ โดยกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปได้จัดท ำรำยงำนผลกำร
วิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี งบประมำณ 2565 เพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สอดคล้องกับ
หลักกำร คุ้มค่ำ โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ตำมท่ีพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ก ำหนดไว้  

กำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำมีผลกำรปฏิบัติงำนจัดซื้อ
จัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นอย่ำงไร มีปัญหำ อุปสรรค ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึนในขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงไร และจะน ำผลกำรวิเครำะห์นั้นไปปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไรใน
ปีงบประมำณถัดไป เนื้อหำในเล่มประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงปริมำณ ข้อมูลเชิงคุณภำพ และข้อมูลเชิงพรรณำ ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุหรือผู้สนใจที่ต้องกำรศึกษำทั่วไป 

 
 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ 
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สารบัญ 
 

 
 เรื่อง/เนื้อหา          หน้า 
 
รำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2565      4 
กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ      4 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงปัญหำอุปสรรค / ข้อจ ำกัด       11 
แนวทำงแก้ไขและปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ    11 
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บทที่ 1 
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
  กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ ได้วิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 โดยท ำกำรวิเครำะห์งำนในภำพรวมที่กลุ่มงำนพัสดุได้ด ำเนินกำร ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรควบคุมก ำกับและพัฒนำงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ 2566 ดังนี้ 
 
1. ผลการด าเนินการ 
  ในปีงบประมำณ 2565 กลุ่มงำนพัสดุ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรวมทั้งสิ้น 43 โครงกำร  
โดยเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธีเฉพำะเจำะจงทั้งหมด 
 
2. มูลค่าประหยัดจากการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  - วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,575,005.10 บำท   

- วงเงินที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้ำง 1,568,538.00 บำท 
  - คิดเป็นมูลค่ำประหยัด 6,467.00 บำท 
  - คิดเป็นมูลค่ำประหยัด 4.15% 
 

ประเภท 
จ านวน 
โครงการ 

วงเงินงบประมาณ 
วงเงินตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. วิธ ี
เฉพำะเจำะจง  

43 1,575,005.00 1,568,538.00 93.24 

2. วิธ ีe-bidding      
3. วิธ ีคัดเลือก      

รวม  43 1,575,005.10 1,568,538.00  
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านจัดซื้อจดัจ้างและการปฏิบัติงานด้านการพัสด ุ

 
 “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่าแลกเปลี่ยน หรือ 
โดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“การบริหารพัสดุ” หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการบ ารุงรักษา และ 
การจ าหน่ายพัสดุ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดข้ึนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานด้านการพัสดุจึงหมายถึง
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุ
ของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดข้ึน โดยสามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 

 
  ประเภทของควำมเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้ำนดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์
ที่ก ำหนดไว้และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำยเป้ำหมำยกล
ยุทธ์โครงสร้ำงองค์กรภำวกำรณ์แข่งขันทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลหรือผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ
องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงินเช่นกำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมำะสมท ำให้ขำดประสิทธิภำพและไม่ทันต่อสถำนกำรณ์หรือ
เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำรเช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรควบคุมและกำรจัดท ำ
รำยงำน                        เพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงินดังกล่ำว 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนควำมไม่
ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำกำรร่ำงสัญญำ
ที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 
 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกรและกำร
เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ บ่อยครั้งกำร
ควบคุมก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำนเป็นต้น 
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  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยีหรือสภำพกำรแข่งขันสภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นต้น  
  

“ปัจจัยเสี่ยง Risk Factor” หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และท าไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

“เหตุการณ์ Event” หมายถึง เหตุการณ์หรือกรณีท่ีเกิดขึ้นจากแหล่งภายในหรือภายนอกที่
ส่งผลต่อการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เหตุการณ์เหล่านั้นอาจมีผลเชิงลบหรือเชิง
บวกต่อการด าเนินงาน โดยผลในเชิงลบนั้นถือว่าเป็น “ความเสี่ยง” ส าหรับผลในเชิงบวกถือเป็นการสร้าง “โอกาส” 
ให้กับองค์กร  

“การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดย
ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด) และผลกระทบ (ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ
เกิด) โดยแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

“การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 แนวทาง ดังนี้ 

 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ 
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 

2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 

4 ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
 

ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จัด ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood x 
Impact) 
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ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเปน็ Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จดัแบ่ง ดังนี้ 
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2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment for Conflict of Interest) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองอ านาจเจริญ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ใน
ตารางความ เสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จึงก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ จ านวน 4 ประเด็นหลัก ที่พบว่ามีความ
เสี่ยง มากที่สุดของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ประกอบด้วย (1) กำรรำยงำนผลกำรตรวจรับล่ำช้ำ, กำรเบิกจ่ำยเงินล่ำช้ำ (2) ควำมมีอยู่จริงของ
สินทรัพย์ถำวรในหน่วยงำน และมีรหัสครุภัณฑ์ ติดกับตัวครุภัณฑ์ทุกประเภท (3) ไม่มีกำรจัดท ำทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) ตำมที่กรมบัญชี กลำงก ำหนด (4) ไม่มีกำรสอบทำนรำยงำนสินทรัพย์ถำวรระหว่ำงโปรแกรม
คุม สินทรัพย์ของหน่วยงำน กับ รำยงำนรำยงำนสินทรัพย์ถำวรจำกระบบ GFMIS  

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

รายละเอียด โอกาสที่จะเกิด 
ระดับความ 

รุนแรง 
ระดับความเสี่ยง 

1. ไม่มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรหรือบุคคลจัดท ำ
ร่ำงขอบเขต ของงำนหรือ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำงตำม
ระเบียบฯ ข้อ 21 ครบทุก
วงเงินและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

5 2 10 

2. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่
ครบถ้วนทุกวิธี ของกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง เช่นกำรเปิดเผยแผนกำร
จัดซื้อ, กำรเผยแพร่รำคำกลำง, 
ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 
ตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรฯ 

3 2 6 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (ต่อ) 

รายละเอียด โอกาสที่จะเกิด 
ระดับความ 

รุนแรง 
ระดับความเสี่ยง 

3. ไม่ตรวจควำมมีจริงของพัสดุ
กับเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำร
ตรวจรับ 

2  5  10 

4. กำรรำยงำนผลกำรตรวจรับ
ล่ำช้ำ, กำรเบิกจ่ำยเงินล่ำช้ำ  

4  5  20 

5. ได้รับพัสดุไม่ทันตำมควำม
ต้องกำรใช้ ซึ่งส่งผลถึงกำร
ให้บริกำรของ ผู้ให้และ
ผู้รับบริกำร 

3  2  6 

6. ควำมมีอยู่จริงของสินทรัพย์
ถำวรในหน่วยงำน และมีรหัส
ครุภัณฑ ์ติดกับตัวครุภัณฑ์ทุก
ประเภท 

5  4  20 

7. ไม่มีกำรจัดท ำทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) ตำมที่กรม
บัญชี กลำงก ำหนด 

5  4  20 

8. ไม่มีกำรสอบทำนรำยงำน
สินทรัพย์ถำวรระหว่ำง
โปรแกรมคุม สินทรัพย์ของ
หน่วยงำน กับ รำยงำนรำยงำน
สินทรัพย์ถำวรจำกระบบ 
GFMIS 

5  4  20 

9. คู่สัญญำไม่ได้รับคืน
หลักประกันสัญญำหรือ
หลักประกันสัญญำ สูญหำย 

2  5  10 

10. เอกสำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง เช่น ใบส่งของ, 
ใบเสร็จรับเงิน สูญหำย 

1  5  5 
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2.3 การจัดล าดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ได้ตามตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ 

ประเด็นความเสี่ยง ล าดับความเสี่ยง 
(1) การรายงานผลการตรวจรับล่าช้า, การเบิกจ่ายเงิน
ล่าช้า  

ล าดับ 1 (สูงมาก = 20 คะแนน) 

(2) ความมีอยู่จริงของสินทรัพย์ถาวรในหน่วยงาน 
และมีรหัสครุภัณฑ์ ติดกับตัวครุภัณฑ์ทุกประเภท 

ล าดับ 2 (สูงมาก = 20 คะแนน) 

(3) ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) 
ตามท่ีกรมบัญชี กลางก าหนด 

ล าดับ 3 (สูงมาก = 20 คะแนน) 

(4) ไม่มีการสอบทานรายงานสินทรัพย์ถาวรระหว่าง
โปรแกรมคุม สินทรัพย์ของหน่วยงาน กับ รายงาน
รายงานสินทรัพย์ถาวรจากระบบ GFMIS 

ล าดับ 4 (สูง = 20 คะแนน) 

 

สรุปประเด็น 

ในการวิเคราะห์ผลความเสี่ยงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
(1) การรายงานผลการตรวจรับล่าช้า, การเบิกจ่ายเงินล่าช้า  
(2) ความมีอยู่จริงของสินทรัพย์ถาวรในหน่วยงาน และมีรหัสครุภัณฑ์ ติดกับตัวครุภัณฑ์ทุกประเภท 
(3) ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) ตามที่กรมบัญชี กลางก าหนด 
(4) ไม่มีการสอบทานรายงานสินทรัพย์ถาวรระหว่างโปรแกรมคุม สินทรัพย์ของหน่วยงาน กับ รายงานรายงาน
สินทรัพย์ถาวรจากระบบ GFMIS 
น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดท าคู่มือ
ป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สานักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 
 
 
 
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ มีนโยบายการประหยัดงบประมาณโดยจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีความจ าเป็นและเรียบเรียงล าดับความส าคัญในการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอแผนให้ผู้บริหาร
รับทราบเพื่อพิจารณาถึงความประหยัด ความคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 



11 
 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

- ข้อจ ากัดของการมีผู้รับจ้าง/ผู้ขายน้อยราย อันเนื่องมาจากสถาการณ ์COVID-19 
- การจัดท าราคากลางงานก่อสร้างที่เป็นลักษณะเฉพาะ ยังไม่มีราคามาตรฐานในการค านวณราคา ส่งผลให้

ค านวณราคากลางค่อนข้างยาก 
- การจัดท าคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หรือการสืบราคากลางของครุภัณฑ์ จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลโดย

ละเอียด เพ่ือลดปัญหาสินค้าที่ยกเลิกการผลิต 
- งบประมาณโอนมาล่าช้าท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ  

 
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- กำรจัดท ำหนังสือเชิญชวนให้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง มำเสนอรำคำนั้น ควรมีมำกรำย เพ่ือให้เกิดกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรม และเพ่ิมควำมสำมำรถประหยัดงบประมำณในกำรจัดหำได้ 

- ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่/ผู้ที่มีหน้ำที่จัดท ำรำคำกลำง เข้ำรับกำรฝึกอบรมในเรื่อง กำรจัดท ำรำคำกลำงงำน
ก่อสร้ำงอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือลดข้อผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น และอำจส่งผลให้กำรจัดหำพัสดุล่ำช้ำ 

- กำรจัดท ำคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ และกำรสืบรำคำกลำงของครุภัณฑ์ ควรจัดท ำให้ครอบคลุมและ
รอบคอบ และควรสืบรำคำจำกผู้ขำยให้มำกรำย 

- จัดท ำขั้นตอนและกรอบเวลำของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประกำศเผยแพร่ให้ส่วนรำชกำรได้รับทรำบ
และเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

- ควรมีกำรเร่งรัด ติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ของแต่ละส่วนรำชกำรอย่ำงเป็นระบบ 
- ควรมีกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรจัดหำพัสดุ และครุภัณฑ์ก่อนกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

 
 
 




