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บทที่ 1
บทนํา
โรงพยาบาลบางบั ว ทอง ได จั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากขอมูลการจัดซื้อจัดจางทุกแหลงงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดําเนินการโดย หนวย
จั ด ซื้ อ ของกลุ มงานต า งๆ ของ โรงพยาบาลบางบั ว ทอง เพื่อ ใหเปน ไปตามเกณฑม าตรฐานการประเมิ น
คุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ า เนิ น งานของหนว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ที่กําหนดใหสวนราชการวิเคราะหรอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง และรอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ
แลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ทั้งนี้เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินการและเปนขอมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณตอไป
รายงานการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางฉบับนี้ประกอบดวยการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางดวยวิธี
ตางๆ การวิเ คราะห เ ชิงปริ มาณและเชิ งคุณภาพ สรุป ปญ หาอุปสรรค ขอจํากัด ในการจัดซื้อจัดจาง และ
ขอเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุเพื่อใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของใน โรงพยาบาล
บางบัวทอง นําไปใชประโยชนในการดําเนินงานตอไป

2

บทที่ 2
สรุปผลการดําเนินการ ประจําปประมาณ พ.ศ.2564
2.1 ผลการดําเนินการในภาพรวม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางบัวทอง ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งสิ้นจํานวน
1,795 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 1,792 โครงการคิดเปนรอยละ 99.90

จํานวนโครงการจัดซื้อจัดจางที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
กลุมงานการพยาบาล
กลุมเทคนิคการแพทย
กลุมงานทันตกรรม
กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
กลุมงานรังสีการแพทย
รวม

535
174
404
284
708
16
13
1,792

2.2 รอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 1,791 โครงการ
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
ประเภทการจัดซื้อจัดจาง
1. เฉพาะเจาะจง
2. e - Bidding
รวม

จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการ)
1,781
11
1,791

รอยละ
99.39
0.61
100.00

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางบัวทอง ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งสิ้นจํานวน
1,794 ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ จํานวน 1,791 โครงการ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางที่มี
โครงการจํานวนสูงสุดคือวิธี เฉพาะเจาะจง จํานวน 1,780 โครงการ คิดเปนรอยละ 99.39 รองลงมาคือวิธี
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e – Bidding) จํานวน 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.61
ตามลําดับ

3
วิธีเฉพาะเจาะจง
120.00
100.00

วิธี e- Bidding

99.39

80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

0.61
วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี e- Bidding

แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
2.3 รอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง (เงินบํารุง และเงินคาเสื่อม)
จํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแลวเสร็จใน
ประเภทการจัดซื้อจัดจาง
รอยละ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท)
1. เฉพาะเจาะจง
62,215,173.23
87.84
2. e - Bidding
8,613,052.36
12.16
รวม
70,828,225.59
100
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางบัวทอง ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งสิ้นจํานวน
70,828,225.59 บาท จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางที่มีโครงการจํานวนสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน
62,215,173.23 บาท คิดเปนรอยละ 87.84 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e – Bidding) จํานวน 8,613,052.36 บาท คิดเปนรอยละ 12.16 ตามลําดับ
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เฉพาะเจาะจง
70,000,000.00

e - Bidding

62,215,173.23

60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00

8,613,052.36

10,000,000.00
0.00

เฉพาะเจาะจง

e - Bidding

แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
2.4 จํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหนวยจัดซื้อ
ตารางแสดงจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จําแนกตามหนวยจัดซื้อ

รอยละจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (บาท)
จํานวนงบประมาณ ตามแผน เปนเงินจํานวน 107,808,331.37 บาท

กลุมงานการพยาบาล
กลุมเทคนิคการแพทย
กลุมงานทันตกรรม
กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
กลุมงานรังสีการแพทย
งานการแพทยแผนไทย
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
งานประกันสุขภาพ
รวม

จํานวนงบประมาณทีใ่ ชไป

รอยละ

20,175,123.75
8,321,223.00
1,759,327.74
10,130,899.77
28,592,101.21
1,081,769.65
816,948.99
1,425,600.00
72,302,994.11

18.82
7.76
1.64
9.45
26.68
1.01
0.76
1.33
0
0
64.64

5
30

26.68

25
20

กลุม่ งานการพยาบาล

18.82

กลุม่ เทคนิคการแพทย์
กลุม่ งานทันตกรรม

15
10
5

กลุม่ งานบริหารทั่วไป

9.45

7.76

กลุม่ งานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
1.64

1.01

0

0.76

1.33

0

0

กลุม่ งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
กลุม่ งานรังสีการแพทย์
แพทย์แผนไทย
กลุม่ งานเวชกรรมฟื ้ นฟู
งานประกันสุขภาพ

แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จําแนกตาม
หนวยจัดซื้อ เปรียบเทียบกันแผนการจัดซื้อ - จัดจาง
ตารางแสดงจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการใชไปปงบประมาณ พ.ศ.2564 เทียบกับแผนจัดซื้อ จัดจาง

จํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (บาท)
กลุมงานการพยาบาล
กลุมเทคนิคการแพทย
กลุมงานทันตกรรม
กลุมงานบริหารทั่วไป
งานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
กลุมงานรังสีการแพทย
งานการแพทยแผนไทย
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
งานประกันสุขภาพ
รวม

จํานวนงบประมาณตามแผน จํานวนงบประมาณที่ใชไป
26,419,176.82
20,175,123.75
12,138,796.00
8,321,223.00
4,123,316.00
1,759,327.74
19,244,071.13
10,130,899.77
36,240,972.01
28,592,101.21
1,055,289.41
1,081,769.65
1,602,000.00
816,948.99
1,479,600.00
1,425,600.00
2,070,000.00
0
795,800.00
0
107,183,431.37
72,302,994.11
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120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000

งบประมาณแผน
งบประมาณที่ใช้ไป

-

แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปรียบเทียบกับ งบประมาณตามแผน จัดซื้อจัดจาง
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางบั ว ทอง ดํา เนิน การใช ง บประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน
72,302,994.11 บาท จากวงเงิน ที่ไดรับ อนุมัติตามแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน
107,183,431.37 บาท
เมื่ อวิ เ คราะห ผ ลการดํ า เนิ น การแผนการจัดซื้ อจัดจ าง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว า
โรงพยาบาลบางบัวทอง ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ใชงบประมาณเพียง 107,183,431.37 คิดเปนรอยละ
67.46 สามารถประหยัดงบประมาณ เปนเงิน 34,880,437.26 บาท คิดเปนรอยละ 32.54
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บทที่ 3

สรุปและวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
3.1 การวิเคราะหความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจาง พัสดุ โรงพยาบาลบางบัวทอง แบงเปน 3 หนวยจัดซื้อ ไดแก ยาและเวชภัณฑมิใชยา,
วัสดุการแพทย+ครุภัณฑการแพทย+วัสดุทันตกรรม ,วัสดุวิทยาศาสตร + ครุภัณฑวิทยาศาสตร ,วัสดุทั่วไป ,
ครุภัณฑสํานักงาน ,ซึ่งมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวย
1) กลุมงานบริหารทั่วไป
2) กลุมงานการพยาบาล
3) กลุมงานทันตกรรม
4) กลุมงานเทคนิคการแพทย
5) กลุมงานรังสีการแพทย
6) กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค/งานแพทยแผนไทย
7) กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
8) งานการแพทยแผนไทย
9) กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
10) งานประกันสุขภาพ
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง เปนจํานวนเงิน 100,823,621.37
บาท (หนึ่งรอยลานแปดแสนสองหมื่นหกพันหกรอยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค) ซึ่งเปนแผนที่ไดรับการ
อนุมัติ และไดมีการเผยแพรในเวปไชต ของกรมบัญชีกลาง และเวปไชตของโรงพยาบาลบางบัวทอง
การวิเคราะหความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลลาปางวิเคราะหจากความเสี่ยงที่
มีอยู ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง , ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงที่มีอยู
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง
1.ดานสภาพแวดลอมทั่วไปในการจัดการงานดานพัสดุ
1.1 ดานนโยบาย
นโยบายถายทอดลงไปไมถึง
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ
1.2 ดานขั้นตอน
การ ปฏิบัติงาน

1. การกําหนดแผน/Flow
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
แตกตางกัน
2. การจัดซื้อ/จางงบลงทุน
มีความลาขา

ผลกระทบตอหนวยงาน
มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่แตกตาง
กัน

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
กําหนดแนวทางมาตรการ
เพื่อใหบุคคลากรยึดถือในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน

การดําเนินงานไม
ทบทวนแนวทางการ
เปนไป ตามระยะเวลา/ ดําเนินงาน รูปแบบ แนวทาง
ขั้นตอน ที่ถูกตอง
ขั้นตอน และหลักเกณฑ
สําหรับ ดําเนินการที่จัดเจน
เปน แนวทางเดียวกัน
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ความเสี่ยงที่มีอยู
1.3 ดานเจาหนาที่

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง
มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานใหมทดแทน
การเกษียณ ยาย

ผลกระทบตอหนวยงาน

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ความรูความเขาใจใน
จัดอบรมใหความรู
ระเบียบจัดซื้อ จัดจาง
ผูปฏิบัติงาน / สงเจาหนาที่
และทักษะการปฏิบัติงาน เขาอบรมเพิ่มพูนทักษะดาน
ดานจัดซื้อจัดจาง ของ
การจัดซื้อจัดจาง
ผูปฏิบัตงิ านพัสดุใหม นอย

2. ปญหาดานการจัดหาพัสดุ
การกําหนดความตองการ

การกําหนดความตองการ ใน
การจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง ไม
สอดคลอง กับความตองการใช
พัสดุ ไมระบุความตองพัสดุ ที่
ชัดเจน

3. ปญหาดานการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
การวางแผนการจัดหาพัสดุ

1. จัดทําแผนจัดซื้อ/จาง ลาชา
ในการเสนอแผน ไมครอบคลุม
รายการกรณี เรงดวน/โครงการ
ของกลุมงาน
2. ไมไดมีการปรับแผนจัดซื้อ/
จางกลาง ป เพื่อใหเปนไปตาม
ความตองการใชที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

4. ปญหาดานการดําเนินการจัดหาพัสดุ
4.1 หนวยงานที่ตองการพัสดุ
ไมมีความรูในการกําหนด TOR
(รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะคุณสมบัต/ิ
เงื่อนไขในรายละเอียดของตัว
พัสดุหรือของผลสําเร็จของ งาน
หรือของตัวผูที่จะเขา แขงขัน
เสนอราคาไมชัดเจน)

ทําใหเมื่อประกาศประกวด ราคา
ไปแลว ไมมีผูยนื่ เสนอ ราคา /
ยื่นเสนอราคาแตไมมี ผูผาน
ขอเสนอทางเทคนิค / มีการ
อุทธรณผลการพิจารณา

ไดพัสดุไมตรงตาม
คุณลักษณะที่ตองการใช
ราคาไมเหมาะสม และ ไม
ทันตอการใชงานและ การ
เปลี่ยนแปลงตอง ปรับ
แผนใหม

กําหนดนโยบายการจัดหาวัสดุ
และครุภัณฑใหสอดคลอง กับ
ความตองการใชพัสดุ

1. หนวยงานไมสามารถ
ดําเนินการจัดทําแผนได
ทันตามระยะเวลาที่
กระทรวง กําหนด
2. จัดซื้อจัดจางตาม
โครงการ สูง/ จัดซื้อจัด
จาง ไมเปนไปตามแผน

1. มีระบบปรับแผนจัดซื้อจัด
จาง กลางปและกรณีเรงดวน

หนวยงานไมสามารถ
ดําเนินการจัดหาไดทนั
ตามระยะเวลาที่กําหนด
ไวในแผนการจัดซื้อจัด
จางหรือตามระยะเวลาที่
กระทรวงกําหนดทํา ให
การดําเนินการจัดซื้อจัด
จางลาชา

ใหความรูเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการจัดทําขอบเขตของงาน
TOR เกี่ยวกับวิธีการกําหนด
ความตองการพัสดุ

9

ความเสี่ยงที่มีอยู
4.2 การจัดซื้อจัดจาง
ที่ เรงดวน กระชั้นชิด

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง
ทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ขอผิดพลาดในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางตามกฎหมาย ได

5. ปญหาดานการตรวจรับพัสดุ
บุคลากรที่เปนคณะกรรมการ บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งเปน
ตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ขาดความรูความเขาใจ ความ
ชํานาญและทักษะที่ดี
เกี่ยวกับ การตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจาง
7. ปญหาดานการจำหนายพัสดุ
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมด
พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม
ความจำเปนในการใชงาน
สงคืนเพื่อนํามาจําหนาย
เปน จำ นวนมาก
อาจเกิดการสูญหายได
เนื่องจากไมมีผูดูแลหรือมีการ
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ

ผลกระทบตอหนวยงาน
อาจเกิดขอทักทวงที่มา
จากหนวยงานภายนอก
เชน สตง. หรือตรวจสอบ
ภายในกระทรวง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
1. กําหนดกรอบระยะเวลา
การ บริหารโครงการจัดซื้อ/
จางแต ละประเภทใหชัดเจน
2. กํากับ ติดตามรายงาน
ความกาวหนาการจัดซื้อ/จางให
ผูบริหารรับทราบ

ทําใหการตรวจรับพัสดุ
ไมเปนไปตามสัญญา
หรือ ขอกําหนด

ใหความรูเฉพาะดานและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ แก
เจาหนาที่หรือผูที่เปนเปน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. มีพัสดุคงเหลือใน
ทะเบียนคุมที่หมด
ความจำเปนจำนวนมาก
2. ครุภัณฑรอจําหนายไม
จัดเก็บในสถานที่ไม
ปลอดภัย

1. แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจำป
2. ดำเนินการการจําหนายพัสดุ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. เก็บรักษาครุภัณฑรอการ
จําหนายในสถานที่ปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
การวิเคราะหความเสี่ยง ในการจัดซื้อจัดจาง ดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาส
ที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการ
วิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง
ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ
จํานวนเงินที่ชัดเจนได
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดําเนินงาน
ระดับ
5

โอกาสที่เกิด
สูงมาก

4
3

สูง
ปานกลาง

คําอธิบาย
ผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรง
มาก
มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรง
มีการชะงักงันอยางมีนัยสําคัญของกระบวนการและการ

10
ดําเนินงาน
2
นอย
มีผลกระทบเล็กนอยตอกระบวนการและการดําเนินงาน
1
นอยมาก
ไมมีการชะงักงันของกระบวนการและการดําเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลําดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L)

ชวงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การ
พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ
จัดแบงดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกําหนด
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมาตรการลดและประเมินซ้ํา
หรือถายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ปานกลาง (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
ต่ํา (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง

การแสดงสีสัญลักษณ
สีแดง
สีสม
สีเหลือง
สีเขียว
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับความเสี่ยง
การวิเคราะหระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางบัวทอง
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน
1.ดานสภาพแวดลอม
ทั่วไปในการจัดการงาน
ดานพัสดุ

วัตถุประสงคขั้นตอน

ความเสี่ยง

เพื่อใหการดาเนินงานดานพัสดุ 1.1 ดานนโยบาย
มีความถูกตอง โปรงใส ตาม
ระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ ที่
เกี่ยวของ
1.2 ดานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

1.3 ดานเจาหนาที่

2. ปญหาดานการจัดหา
พัสดุ

เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุ การกําหนดความตองการ
มีความถูกตอง โปรงใส ตาม
ระเบียบกฎหมายหลักเกณฑที่
เกี่ยวของ

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

นโยบายถายทอดลงไปไมถึง
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ

3

1. การกําหนดแผน/Flow
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่
แตกตางกัน
2. การจัดซื้อ/จางงบลงทุน มี
ความลาขา
มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานใหมทดแทน
การเกษียณ ยาย
การกําหนดความตองการ ใน
การจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง ไม
สอดคลอง กับความตองการใช
พัสดุ ไมระบุความการตองพัสดุ
ที่ชัดเจน

การประเมินความเสียง

3

คะแนน
9

ระดับ
ปานกลาง

5

5

25

สูงมาก

3

4

12

ปานกลาง

3

4

12

ปานกลาง

ลําดับความ
เสี่ยง

12
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน
3. ปญหาดานการจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจาง

4. ปญหาดานการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ

วัตถุประสงคขั้นตอน

ความเสี่ยง
การวางแผนการจัดหา
พัสดุ

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง
1. จัดทําแผนจัดซื้อ/จาง ลาชา
ในการเสนอแผน ไมครอบคลุม
รายการพัสดุที่ตองการ กรณี
เรงดวน

2. ไมไดมีการปรับแผนจัดซื้อ/
จางกลาง ป เพื่อใหเปนไปตาม
ความตองการใชพัสดุที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
4.1 หนวยงานที่ตองการ ทําใหเมื่อประกาศประกวด
พัสดุ ไมมีความรูในการ ราคาไปแลว ไมมีผยู ื่นเสนอ
กําหนด TOR
ราคา / ยื่นเสนอราคาแตไมมี ผู
(รายละเอียดคุณ
ผานขอเสนอทางเทคนิค / มี
ลักษณะเฉพาะ
การอุทธรณผลการพิจารณา
คุณสมบัต/ิ เงื่อนไขใน
รายละเอียดของตัว พัสดุ
หรือของผลสําเร็จของ
งานหรือของตัวผูที่จะเขา
แขงขันเสนอราคาไม
ชัดเจน)

การประเมิน
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

4

4

การประเมินความเสียง

3

คะแนน
12

ระดับ
ปานกลาง

3

12

ปานกลาง

ลําดับความ
เสี่ยง

13
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน

วัตถุประสงคขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

การประเมินความเสียง

4.2 การจัดซื้อจัดจางที่
เรงดวน กระชั้นชิด

ทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ขอผิดพลาดในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางตามกฎหมาย ได

3

3

คะแนน
9

ระดับ
ปานกลาง

5. ปญหาดานการตรวจ
รับพัสดุ

บุคลากรที่เปน
คณะกรรมการ ตรวจรับ
พัสดุ

บุคลากรทีไ่ ดรบั การแตงตั้งเปน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ขาดความรูค วามเขาใจ ความ
ชํานาญและทักษะทีด่ ีเกี่ยวกับ
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจาง

3

3

9

ปานกลาง

6. ปญหาดานการ
จําหนายพัสดุ

มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมด พัสดุที่ชํารุดเสื่อมสภาพไม
ความจําเปนในการใชงาน สงคืนเพื่อนํามาจําหนาย อาจ
เปน จํานวนมาก
เกิดการสูญหายได เนื่องจากไม
มีผูดูแลหรือมีการ ตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอ

3

3

9

ปานกลาง

ลําดับความ
เสี่ยง
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ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการวิเคราะหระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงตั้งแตคะแนน
15 - 20 คะแนน จำนวน 2 ดาน และมีความเสีย่ งระดับสูงมากคะแนน 21 – 25 จำนวน 1 ดาน
จากการวิเคราะหระดับความเสี่ยงจะเห็นวา โรงพยาบาลบางบัวทอง มีความเสี่ยงสูงและ
สูงมาก ดังนี้
1. ดานขั้นตอนการปฏิบัติงาน พบวาการกำหนดแผนและ Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
แตกตางกันการจัดซื้อ/จางงบลงทุน
แ น ว ท างแ ก ไ ข 1. ทบทวน Flow /แนวทางการดำเนินงาน รูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน
และ หลักเกณฑส าหรับดำเนินการที่จัดเจน เปนแนวทางเดียวกัน
2. กำกับติดตาม รายงานความกาวหนาทุกสัปดาห
2. ดานปจจัยเจาหนาที่ เนื่องจากการเกษียณ และยาย/ลาออกของผูที่ทําหนาที่ ควบคุม
กํากับ และปฏิบัติงานดานพัสดุ ซึ่งเปนสายงานสนับสนุน จึงทําใหใหงานขาดความตอเนื่องและเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานแทน ไมมีประสบการณและทักษะภาระงานเพิ่มขึ้น และเมื่อเกษียณ ลาออก ตําแหนงยุบทดแทน
ดวยพนักงานราชการ
แ น ว ท างแ ก ไ ข 1. จัดอบรมใหความรูผ ูปฏิบัตงิ านพัสดุใหม/สงเจาหนาที่เขาอบรม
เพิ่มพูนทักษะ
2. เตรียมคนทดแทนกอนการเกษียณ/ ยาย/ลาออกเรงรัดการสรรหา
บุคลากรใหมทดแทนผูที่เกษียณและยาย
สําหรับประเด็นเรื่องอื่นๆ วิเคราะหแลวอยูในระดับที่ยอมรับได (ปานกลาง – ต่ํา) สามารถที่
จะแกไขไปพรอมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได ตลอดจนโรงพยาบาลบางบัวทอง ไดกําห น ด ม า ต ร ก า ร ใน ก า ร เฝ า
ร ะ วัง ป ร ะ เด ็น ค ว า ม เส ี่ย ง ใน ก า ร จ ัด ซ ื้ อ จ ั ด จ า ง ป ระ ก อ บ ด ว ย
1) ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่อง มาตรการและกรอบแนวทางการดําเนินการ
เพื่อ สงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
2) ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตโรงพยาบาลบางบัวทอง ใสสะอาด รวมตานทุจริต
(MOPH Zero Tolerance) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
3) ป ระ ก าศ โรงพ ย าบ าล บ างบ ัว ท อ งเรื่อ ง แ น วท างป ฏ ิบ ัต ิง าน ใน ห น ว ย งาน ด า น ก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ า ง
ป ง บ ป ระ ม าณ พ .ศ . 2 5 6 4
4) ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่อง มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน
5) กำหนดวางกรอบแนวทางเพื่อวาดวยความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
ทั้งนี้เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลบางบัวทอง มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจาง มีความ
โปรงใส สะดวกกับการตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม
เพื่อใหการ จัดซื้อจัดจาง มีความประหยัด คุมคา และสมประโยชนตอหนวยราชการสูงสุด
3.2 การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ในปปงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงพยาบาลบางบัวทอง ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนจัดซื้อจัด
จาง พ.ศ.2653 งบประมาณตามแผน เปนเงินทั้งสิ้น 107,183,431.37 บาท งบประมาณที่ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการดําเนินจัดซื้อจัดจาง ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ
เปนจํานวนเงิน 72,302,994.11 บาท คิดเปนรอยละ 67.46 สามารถประหยัดงบประมาณ เปนเงิน
34,880,437.26 บาท คิดเปนรอยละ 32.54
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3.3 ปญหาอุปสรรค
1. ประเด็ น ป ญหาและขอกําจัดที่สงผลกระทบตอการดําเนิน การตามจัดซื้อจัดจาง ของ
โรงพยาบาลบางบัวทอง มีความลาชาไมเปนไปตามแผนการจัดจัดจาง ดังนี้
1.1 กลุมงานไมมีการวางแผนในการใชเงินหรือเขียนโครงการที่ชัดเจน เชนกอน
จัดทําโครงการไมได ตรวจสอบวาโครงการที่จะดำเนินการตองใชวัสดุอุปกรณ หรือตองเตรียมเอกสาร
อยางไร ทําให เมื่อเขียน โครงการก็ไมไดระบุวัสดุอุปกรณลงไป เมื่อ ด ํา เน ิน ก า รจ ร ิง ไม ม ีจ ึง ต อ งข อ เบ ิก จ า ก
ส ว น ก ล า ง ส ง ผ ล ให แ ผ น ก า รจ ัด ซ ื้อ /จ า งค ล าด เค ล ื่อ น
1 .2 ความลาชาของการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณงบลงทุนและการแจง
จัดสรรเงินและ ใหเรงดำเนินการจัดหาภายในระยะเวลากระชั้นชิด
1.3 รูปแบบรายการกอสราง หรือคุณลักษณะเฉพาะ การดําเนินการจัดทํา
คุณลักษณะเฉพาะ มีความลาชา ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดไดตามแผนที่กําหนด
1.4 มีการแกไขรายละเอียดเกี่ยวกับราละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ หรือเปลี่ยนแปลง
รายการ เพื่อใหเหมาะสม กับการใชงานในปจจุบัน และวงเงิน ทําใหการจัดซื้อจัดจางไมสามารถดําเนินการได
ตามแผนงาน
3.3.2 เนื่องจากปที่ผานมา โรงพยาบาลไดรับผลกระทบจากโรคระบาด Covid -19 สงผล
ให มีคาใชจายเพิ่มขึ้น เพื่อนํามาสนับสนุนปองกันโรคระบาด Covid -19
3.4 แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
1. ทุกหนวยงานมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางทุกแหลงเงิน เปน
ประจําทุกเดือน
2. ควรมีการตรวจสอบรายการครุภัณฑการแพทย ทีจ่ ะเสนอขอตามแผนเงินบำรุงไมให
ซ้ําซอนกับ รายการครุภัณฑการแพทยที่ขอสนับสนุนจากงบบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบ
ลงทุน (คาเสื่อม) เพื่อใหแผนการจัดซื้อจากเงินงบประมาณดวยเงินบํารุงใกลเคียงกับความเปนจริงและเปน
รายการที่มีความตองการใชงานจริงซึ่งไมสามารถจัดซื้อดวยงบคาเสือม
3. เจาหนาที่พัสดุ ควรมีการศึกษา ทบทวนระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จางใหเปนไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางพัสดุเปนไปอยางถูกตอง
4. จัดอบรมเจาหนาที่ หรือ สงเจาหนาที่เขาอบรม ประชุม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู
ความสามารถของเจาหนาที่
5. จัดทําแนวทางในการปฏิบัติงานดานพัสดุ เพื่อใหเจาที่เขาใจและปฏิบัติไดถูกตองในทิศทาง
เดียวกัน
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