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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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คำนำ 

  โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จากการรวบรวมข้อมูลที่ประกอบไปด้วย
งบประมาณภาพรวมของโรงพยาบาลกงไกรลาศ ทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการที่ดำเนินการ จำแนกเป็นรายหมวด
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ รวมทั้งที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวน
รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
ต่อไป โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้  

ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ คือ  
๑. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2    
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค  
๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
๕. แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 
 
         คณะผู้จัดทำ 
                โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
               31 ตุลาคม 2562  
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  ดัชนีความโปร่งใสที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูล
ดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการดำเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
หน่วยงานจะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดรวมไปถึงการ    
เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานด้ านต่าง ๆ         
ของหน่วยงานตั้งแต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทำแผน ร่วมดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้ 
  การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานภาครัฐ และต้อง
สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริต 
การให้และเปิดเผยข้อมูลชข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรฐานสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการ         
การป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้าง และสัญญาใด ๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง
แล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ สถานที่ทำการของส่วนราชการและระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
ส่วนราชการ และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร        
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดตามความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานรัฐมีหน้าที่
ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุเพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดการทุจจริตในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างหน่วยงานภาครัฐจึงต้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน นอกจาก
การให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส หน่วยงานจะต้องกำหนดวิธี หรือกระบวนการในการ
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามนัยมาตรา  126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทำการ
จัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้ างที่ผ่านมาในภาพรวมว่าเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการการประหยัดงบประมาณ
มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นวิธีใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีเป็นจำนวนเงินเท่าใด 
วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอย่างไร รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอเพ่ือนำไปปรับปรุงหรือพัฒนา
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนการปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างและแสดงเจตจำนงทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่าง
ที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ 
  4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชน 
1.3 นิยามศัพท์ 
  การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดย
นิติกรรมอ่ืนตามท่ีกำหนดในกระทรวง  
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ
จดัจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น 
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รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
  โรงพยาบาลกงไกรลาศ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้ งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 
  โดยรายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของจัดหาวัสดุ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
  2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 52 
โครงการ จำนวนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 2,282,374.19 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
บาทสิบเก้าสตางค์) จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อรางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 1 รายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและจำนวนเงินที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  
              ปีงบประมาณ 2562  
ลำดับที่ ประเภทการจัดซื้อจัด

จ้าง 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวนเงินที่ทำ
สัญญา (บาท) 

งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

๑ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8 1,177,400.00 1,139,500.00 37,900.00 
๒ ครุภัณฑ์ 44 1,104,974.19 968,760.00 136,214.19 

รวม 52 2,282,374.19 2,108,260.00 174,114.19 
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  จากตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 52 โครงการ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 2,282,374.19 บาท และ
การใช้จ่ายเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2,108,260.00 บาท  
   
ตารางท่ี 2 รายละเอียดของเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ลำดับที่ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

๑ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8 1,177,400.00 51.58 
๒ ครุภัณฑ์ 44 1,104,974.19 48.42 

รวม 52 2,282,374.19 100.00 
 

 
 
  จากตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ซึ่งโรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 2,282,374.19 บาท จำแนกตามประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 8 โครงการ จำนวน 1,177,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.58 และการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 44 
โครงการ จำนวน 1,104,974.19 คิดเป็นร้อยละ 48.42 
 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดร้อยละของจำนวนเงินที่เบิกจ่ายงบประมาณ (เงินท่ีทำสัญญา) 
ลำดับที่ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ จำนวนเงินที่ทำ

สัญญา (บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

๑ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8 1,139,500.00 54.04 
๒ ครุภัณฑ์ 44 968,760.00 45.96 

รวม 52 2,108,260.00 100.00 
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  จากตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดจำนวนเงินที่เบิกจ่าย (เงินที่ทำสัญญา) ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ซึ่งโรงพยาบาลกงไกรลาศ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 2,108,260.00 บาท จำแนกตาม
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8 โครงการ จำนวน 968,760.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.04 และการจัดซื้อจัด
จ้างครุภัณฑ์ 44 โครงการ จำนวน 968,760.00 คิดเป็นร้อยละ 45.96 
 
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ลำดับที่ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 

๑ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 100.00 
๒ ครุภัณฑ์ 44 วิธีเฉพาะเจาะจง 44 100.00 

รวม 52  52 100.00 
 

 

จ านวนเงินที่ท าสัญญา (บาท) คิดเป็นร้อยละ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,139,500.00 54.04

ครุภัณฑ์ 968,760.00 45.96

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์

คิดเป็นร้อยละ

ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8 วิธีเฉพาะเจาะจง 100

ครุภัณฑ์ 44 วิธีเฉพาะเจาะจง 100

0

20

40

60

80

100

120

ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8 วิธีเฉพาะเจาะจง ครุภัณฑ์ 44 วิธีเฉพาะเจาะจง



-6- 

จากตารางที่ 4 แสดงร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ รวมทั้งหมด 52 โครงการ โรงพยาบาลกงไกรลาศใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100   

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะนำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง 
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลในเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได ้ 
 
ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงการจัดซื้อจัด

จ้าง 
โอกาส ผลกระ

ทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 

1. การเตรียม
ความพร้อมในการ
ของบประมาณ 

1.1 รายละเอียดการ
ของบประมาณไม่
พร้อมไม่ชัดเจน ไม่
ถูกต้อง เช่น เหตุผล
ความจำเป็น การ
ให้บริการ/สนับสนุน
การบริการ ชื่อ
รายการ ราคากลาง 
เป็นต้น 

- เพ่ือให้เกิดความพร้อม
ในการเสนอขอ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3 3 9 3 

2. การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี 

2.1 ชื่อรายการ 
ราคากลางไม่ถูกต้อง 
 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้องครบถ้วน 
เหมาะสม ซึ่งจะทำให้
การจัดหาพัสดุเป็นไป
ตามความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

4 3 12 2 

3. การจัดซื้อจัดหา
พัสดุ 

3.1 รายการที่ไม่อยู่
ในแผนการจัดซื้อ
จัดทำให้ดำเนินการ
ล่าช้า 
 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุได้
ตามความต้องการ 
ครบถ้วนเป็นไปตาม
แผนการจัดซื้อจัดหา
พัสดุ 

3 4 12 2 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

1 - 2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ  3 - 6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง 
       

7 - 12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง  7 - 12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก 

   
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนได้ดัง 
 
 ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

1. การเตรียมความพร้อมในการของบประมาณ 
    - รายละเอียดการของบประมาณไม่พร้อมไม่ชัดเจน 
ไม่ถูกต้อง 

 
ลำดับที่ 3 ระดับสูง (คะแนน 9) 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
    - ชื่อรายการ ราคากลางไม่ถูกต้อง 

 
ลำดับที่ 2 ระดับสูง (คะแนน 12) 

3. การจัดซื้อจัดหาพัสดุ 
    - รายการที่ไม่อยู่ในแผนการจัดซื้อจัดทำให้
ดำเนินการล่าช้า 

 
ลำดับที่ 2 ระดับสูง (คะแนน 12) 
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จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกงไกรลาศ จึงได้มีการสร้างกระบวนการในการป้องกัน 
ปราบปราม ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และได้มีการ
จัดทำคู่มือเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ภายใน
โรงพยาบาลรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
2.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 
ลำดับ ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

1 การเตรียมความพร้อมในการของบประมาณ 
    1.1 สิ่งก่อสร้าง การกำหนดรายละเอียดที่
จำเป็นและวคามสำคัญไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 
บางครั้งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินการของบประมาณ 
 
 
 
    1.2 ครุภัณฑ์ มีความล่าช้าในการกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะรายการที่จะขอ
งบประมาณ 

 
1.1 เตรียมความพร้อม รูปแบบรายการประกอบ
แบบ งวดเงิน งวดงาน ประเมินราคาก่อสร้าง 
สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการของบประมาณ 
1.2 กำหนดรูปแบบรายการให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานที่ก่อสร้าง 
1.3 สำรวจสถานที่ที่จะก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ
จัดรูปแบบรายการก่อสร้าง   
1.4 เตรียมจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ต้องการแต่
ละข้ันตอนการของบประมาณ เช่น คุณลักษณะ
เฉพาะ ราคา สถานที่ติดตั้ง ใบเสนอราคา และอ่ืนๆ 
ตามวิธีการจัดซื้อจัดหา ตาม พรบ. การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

2 การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี 
    2.1 ชื่อรายการ ราคากลางไม่ถูกต้อง 

 
 
2.1 สร้างการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการจัดทำ
แผนแกเจ้าหน้าที่ใน รพ. ให้รับรู้และรับทราบทั่ว
กัน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และให้ได้ของที่ตรงตามความจำเป็นและ
พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน 

3 การจัดซื้อจัดหาวัสดุ 
    3.1 บางรายการที่ไม่อยู่ในแผนการจัดซื้อ
ทำให้ดำเนินการล่าช้า 

 
3.1 หน่วยงานต้องมีการประเมินเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้
ครบถ้วน เพ่ือจัดทำแผนจัดซื้อจัดหาของหน่วยงาน 
ส่วนกรณีท่ีจำเป็นเร่งด่วน เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด อาจจะมีการปรับแผนการจัดซื้อจัดหาได้
ตามความเหมาะสม 
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2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ตารางท่ี 6 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างามประเภท 
ลำดับ

ที ่
ประเภทการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวนเงินที่ทำ
สัญญา (บาท) 

งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

ร้อยละ 

๑ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

8 1,177,400.00 1,139,500.00 37,900.00 3.21 

๒ ครุภัณฑ์ 44 1,104,974.19 968,760.00 136,214.19 12.32 
รวม 52 2,282,374.19 2,108,260.00 174,114.19 7.62 

 

 
 
  จากตารางที่ 6 พบว่า โรงพยาบาลกงไกรลาศสามารถประหยัดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ จำนวน 174,114.19 
บาท คิดเป็นร้อยละ 7.62 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
 
2.5  แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. จัดทำขั้นตอนขั้นตอนปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มให้ชัดเจน และประชุมชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

2. ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุติดตามการเปลี่ยนแปลงระเบียบพัสดุ เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

3. ให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานด้านพัสดุได้รับการอบรม เพ่ิมพูนควารู้ ความเข้าใจ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบพัสดุ  

4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  

 

0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00

1,000,000.00
1,200,000.00

งบประมาณ (บาท) จ านวนเงินท่ีท า
สัญญา (บาท)

งบประมาณที่
ประหยัดได้

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,177,400.00 1,139,500.00 37,900.00
ครุภัณฑ์ 1,104,974.19 968,760.00 136,214.19

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์
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