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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

  โรงพยาบาลบางบัวทอง  ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากขอมูลการจัดซ้ือจัดจางทุกแหลงงบประมาณ ทุกวิธีการ ท่ีดําเนินการโดย หนวย
จัดซ้ือ ของกลุมงานตางๆ  ของ โรงพยาบาลบางบัวทอง เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ท่ีกําหนดใหสวนราชการวิเคราะหรอยละของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง และรอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ท้ังนี้เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินการและเปนขอมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณตอไป  

  รายงานการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางฉบับนี้ประกอบดวยการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางดวยวิธี
ตางๆ  การวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปปญหาอุปสรรค ขอจํากัด ในการจัดซ้ือจัดจาง และ
ขอเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุเพ่ือใหหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของใน โรงพยาบาล
บางบัวทอง นําไปใชประโยชนในการดําเนินงานตอไป 
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บทที่ 2 
สรุปผลการดําเนินการ ประจําปประมาณ พ.ศ.2564 

 

2.1  ผลการดําเนินการในภาพรวม 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางบัวทอง ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง รวมท้ังสิ้นจํานวน 
1,795 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 1,792 โครงการคิดเปนรอยละ 99.90 
 

จํานวนโครงการจัดซ้ือจัดจางท่ีดําเนินการแลวเสรจ็ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

กลุมงานการพยาบาล 535  

กลุมเทคนิคการแพทย 174   

กลุมงานทันตกรรม 404   

กลุมงานบริหารท่ัวไป 284   

กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 708   

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 16   

 กลุมงานรังสีการแพทย 13  

 รวม 1,792  
 

2.2  รอยละของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

       จํานวน 1,791 โครงการ 
     จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจาง 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (โครงการ) 

รอยละ 

1. เฉพาะเจาะจง 1,781           99.39 
2. e - Bidding  11 0.61 

รวม 1,791 100.00 
 

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



3 
 

 
 

แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

 
2.3  รอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
    จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง  (เงินบํารุง และเงินคาเสื่อม)  

ประเภทการจัดซ้ือจัดจาง 
จํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการแลวเสร็จใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
รอยละ 

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 ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง รวมท้ังสิ้นจํานวน
70,828,225.59  บาท จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีโครงการจํานวนสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง 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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แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

 

2.4 จํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหนวยจัดซ้ือ 
 

ตารางแสดงจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จําแนกตามหนวยจัดซ้ือ 

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

 
จํานวนงบประมาณท่ีใชไป รอยละ 

กลุมงานการพยาบาล 20,175,123.75  18.82  

กลุมเทคนิคการแพทย 8,321,223.00  7.76  

กลุมงานทันตกรรม 1,759,327.74 1.64 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 10,130,899.77  9.45  

กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 28,592,101.21 26.68 

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 1,081,769.65  1.01 

กลุมงานรังสีการแพทย 816,948.99  0.76  

งานการแพทยแผนไทย 1,425,600.00 1.33 

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู - 0 

งานประกันสุขภาพ - 0 

 รวม 72,302,994.11  64.64 
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แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จําแนกตาม
หนวยจัดซ้ือ เปรียบเทียบกันแผนการจัดซ้ือ - จัดจาง 
 
 
ตารางแสดงจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการใชไปปงบประมาณ พ.ศ.2564  เทียบกับแผนจัดซ้ือ จัดจาง 

 

 จํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (บาท) 

  จํานวนงบประมาณตามแผน จํานวนงบประมาณท่ีใชไป 

กลุมงานการพยาบาล 26,419,176.82  20,175,123.75 

กลุมเทคนิคการแพทย 12,138,796.00  8,321,223.00 

กลุมงานทันตกรรม 4,123,316.00 1,759,327.74 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 19,244,071.13   10,130,899.77 

งานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 36,240,972.01  28,592,101.21 

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 1,055,289.41  1,081,769.65 

กลุมงานรังสีการแพทย 1,602,000.00 816,948.99 

งานการแพทยแผนไทย 1,479,600.00 1,425,600.00  

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 2,070,000.00 0 

งานประกันสุขภาพ 795,800.00 0 

รวม 107,183,431.37  72,302,994.11  
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แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เปรียบเทียบกับ งบประมาณตามแผน จัดซ้ือจัดจาง 

 
 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางบัวทอง  ดําเนินการใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้นจํานวน
72,302,994.11 บาท จากวงเงินท่ีไดรับอนุมัติตามแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน   
107,183,431.37 บาท  
 เม่ือวิเคราะหผลการดําเนินการแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวา
โรงพยาบาลบางบัวทอง ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ใชงบประมาณเพียง 107,183,431.37 คิดเปนรอยละ 
67.46 สามารถประหยัดงบประมาณ เปนเงิน 34,880,437.26 บาท  คิดเปนรอยละ 32.54   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -

 20,000,000

 40,000,000

 60,000,000

 80,000,000

 100,000,000

 120,000,000

งบประมาณแผน 

งบประมาณท่ีใชไ้ป 



7 
 

บทท่ี 3  
สรุปและวิเคราะหผลการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

3.1  การวิเคราะหความเส่ียง 
 การจัดซ้ือจัดจาง พัสดุ โรงพยาบาลบางบัวทอง แบงเปน 3  หนวยจัดซ้ือ ไดแก ยาและเวชภัณฑมิใชยา, 
วัสดุการแพทย+ครุภัณฑการแพทย+วัสดุทันตกรรม  ,วัสดุวิทยาศาสตร + ครุภัณฑวิทยาศาสตร ,วัสดุท่ัวไป  , 
ครุภัณฑสํานักงาน  ,ซ่ึงมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวย 

1) กลุมงานบริหารท่ัวไป 
2) กลุมงานการพยาบาล 
3) กลุมงานทันตกรรม 
4) กลุมงานเทคนิคการแพทย 
5) กลุมงานรังสีการแพทย 
6) กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค/งานแพทยแผนไทย   
7) กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 
8) งานการแพทยแผนไทย 
9) กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 
10)  งานประกันสุขภาพ 

ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2564  ไดมีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง เปนจํานวนเงิน  100,823,621.37 
บาท (หนึ่งรอยลานแปดแสนสองหม่ืนหกพันหกรอยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค)  ซ่ึงเปนแผนท่ีไดรับการ
อนุมัติ และไดมีการเผยแพรในเวปไชต ของกรมบัญชีกลาง  และเวปไชตของโรงพยาบาลบางบัวทอง  
  การวิเคราะหความเสี่ยงในการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลลาปางวิเคราะหจากความเสี่ยงท่ี
มีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง , ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนการวิเคราะหความเสี่ยงดังนี้  
 

ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
1.ดานสภาพแวดลอมท่ัวไปในการจัดการงานดานพัสด ุ
1.1 ดานนโยบาย นโยบายถายทอดลงไปไมถึง 

ผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
มีแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานท่ีแตกตาง
กัน 

กําหนดแนวทางมาตรการ 
เพ่ือใหบุคคลากรยึดถือในการ 
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

1.2 ดานข้ันตอน
การ ปฏิบัติงาน 

1. การกําหนดแผน/Flow 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี 
แตกตางกัน 
2. การจัดซ้ือ/จางงบลงทุน 
มีความลาขา 
 
 

การดําเนินงานไม
เปนไป ตามระยะเวลา/
ข้ันตอน ท่ีถูกตอง 

ทบทวนแนวทางการ 
ดําเนินงาน รูปแบบ แนวทาง 
ข้ันตอน และหลักเกณฑ
สําหรับ ดําเนินการท่ีจัดเจน 
เปน แนวทางเดียวกัน 
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ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
1.3 ดานเจาหนาท่ี มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ี 

ผูรับผิดชอบงานใหมทดแทน 
การเกษียณ ยาย 

 ความรูความเขาใจใน
ระเบียบจัดซื้อ จัดจาง 
และทักษะการปฏิบัติงาน
ดานจัดซื้อจัดจาง ของ 
ผูปฏิบัตงิานพัสดุใหม นอย 
 

   จัดอบรมใหความรู 
ผูปฏิบัติงาน / สงเจาหนาท่ี 
เขาอบรมเพ่ิมพูนทักษะดาน
การจัดซ้ือจัดจาง  
 

2. ปญหาดานการจัดหาพัสดุ 
การกําหนดความตองการ การกําหนดความตองการ ใน

การจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง ไม
สอดคลอง กับความตองการใช
พัสดุ ไมระบุความตองพสัดุ ที่
ชัดเจน    

ไดพัสดุไมตรงตาม 
คุณลักษณะที่ตองการใช 
ราคาไมเหมาะสม และ ไม
ทันตอการใชงานและ การ
เปลี่ยนแปลงตอง ปรับ
แผนใหม 

กําหนดนโยบายการจัดหาวัสด ุ
และครุภัณฑใหสอดคลอง กับ
ความตองการใชพัสด ุ

3. ปญหาดานการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
การวางแผนการจัดหาพัสด ุ 1. จัดทําแผนจดัซื้อ/จาง ลาชา

ในการเสนอแผน ไมครอบคลุม
รายการกรณี เรงดวน/โครงการ
ของกลุมงาน  
2. ไมไดมีการปรับแผนจัดซื้อ/
จางกลาง ป เพื่อใหเปนไปตาม
ความตองการใชที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

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

1.  มีระบบปรับแผนจัดซื้อจัด
จาง กลางปและกรณีเรงดวน 

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

ทําใหเมื่อประกาศประกวด ราคา
ไปแลว ไมมีผูยืน่เสนอ ราคา / 
ยื่นเสนอราคาแตไมม ีผูผาน
ขอเสนอทางเทคนิค / มีการ
อุทธรณผลการพิจารณา 

หนวยงานไมสามารถ 
ดําเนินการจัดหาไดทนั 
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
ไวในแผนการจัดซื้อจัด 
จางหรือตามระยะเวลาที ่
กระทรวงกําหนดทํา ให 
การดําเนินการจัดซื้อจัด 
จางลาชา 

ใหความรูเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 
ในการจัดทําขอบเขตของงาน 
TOR เก่ียวกับวิธีการกําหนด 
ความตองการพัสด ุ
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ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
4.2 การจัดซ้ือจัดจาง
ท่ี เรงดวน กระชั้นชิด 

ทําใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะเกิด 
ขอผิดพลาดในการดําเนินการ 
จัดซ้ือจัดจางตามกฎหมาย ได 

อาจเกิดขอทักทวงท่ีมา 
จากหนวยงานภายนอก 
เชน สตง. หรือตรวจสอบ 
ภายในกระทรวง 

1. กําหนดกรอบระยะเวลา
การ บริหารโครงการจัดซ้ือ/
จางแต ละประเภทใหชัดเจน 
2. กํากับ ติดตามรายงาน 
ความกาวหนาการจัดซ้ือ/จางให 
ผูบริหารรับทราบ 

5. ปญหาดานการตรวจรับพัสดุ 
บุคลากรท่ีเปนคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ 

บุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งเปน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ขาดความรูความเขาใจ ความ 
ชํานาญและทักษะท่ีดี
เก่ียวกับ การตรวจรับการ
จัดซ้ือจัดจาง 

ทําใหการตรวจรับพัสด ุ
ไมเปนไปตามสัญญา
หรือ ขอกําหนด 

ใหความรูเฉพาะดานและ 
ระเบียบท่ีเก่ียวของ แก
เจาหนาท่ีหรือผูท่ีเปนเปน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

7. ปญหาดานการจำหนายพัสดุ 
มีพัสดุท่ีเสื่อมสภาพหมด 
ความจำ เปนในการใชงาน
เปน จำ นวนมาก 

พัสดุท่ีชำรุดเสื่อมสภาพไม 
สงคืนเพ่ือนํามาจําหนาย 
อาจเกิดการสูญหายได 
เนื่องจากไม มีผูดูแลหรือม ีการ 
ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 

1. มีพัสด ุคงเหลือใน 
ทะเบียนคุมท่ีหมด 
ความจำเปนจำนวนมาก 
2. ครุภัณฑรอจําหนายไม 
จัดเก็บในสถานท่ีไม 
ปลอดภยั 

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

 
ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

 การวิเคราะหความเสี่ยง ในการจัดซ้ือจัดจาง ดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาส
ท่ีจะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการ
วิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง 
ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ
จํานวนเงินท่ีชัดเจนได 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน  

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรง

มาก 
4 สูง มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรง  
3 ปานกลาง มีการชะงักงันอยางมีนัยสําคัญของกระบวนการและการ
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ดําเนินงาน  
2 นอย มีผลกระทบเล็กนอยตอกระบวนการและการดําเนินงาน  
1 นอยมาก ไมมีการชะงักงันของกระบวนการและการดําเนินงาน 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจาก การ
พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ี
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเส่ียง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

 

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ
จัดแบงดังนี้ 
 
ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซํ้า 
หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
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ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับความเส่ียง 

การวิเคราะหระดับความเส่ียงของการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางบัวทอง 

ขั้นตอน วัตถุประสงคขั้นตอน ความเสี่ยง  ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

ลําดับความ
เสี่ยง การประเมิน

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

การประเมินความเสียง 

คะแนน ระดับ 
1.ดานสภาพแวดลอม
ท่ัวไปในการจัดการงาน
ดานพัสดุ 

เพ่ือใหการดาเนินงานดานพัสดุ
มีความถูกตอง โปรงใส ตาม
ระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ ท่ี
เก่ียวของ 

1.1 ดานนโยบาย นโยบายถายทอดลงไปไมถึง 
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

3 3 9 ปานกลาง   

    1.2 ดานข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การกําหนดแผน/Flow 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี 
แตกตางกัน 

5 5 25 สูงมาก   

    
  

2. การจัดซื้อ/จางงบลงทุน มี
ความลาขา     

    

    
    1.3 ดานเจาหนาท่ี มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ี 

ผูรับผิดชอบงานใหมทดแทน 
การเกษียณ ยาย 

3 4 12 ปานกลาง   

2. ปญหาดานการจัดหา
พัสดุ 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานพัสดุ
มีความถูกตอง โปรงใส ตาม
ระเบียบกฎหมายหลักเกณฑท่ี
เก่ียวของ 

การกําหนดความตองการ การกําหนดความตองการ ใน
การจัดทําแผนจัดซื้อจดัจาง ไม
สอดคลอง กับความตองการใช
พัสดุ ไมระบุความการตองพัสดุ 
ท่ีชัดเจน    

3 4 12 ปานกลาง   
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ขั้นตอน วัตถุประสงคขั้นตอน ความเสี่ยง  ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

ลําดับความ
เสี่ยง การประเมิน

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

การประเมินความเสียง 

คะแนน ระดับ 
3. ปญหาดานการจัดทํา
แผนการจัดซ้ือจัดจาง 

  การวางแผนการจัดหา
พัสด ุ

1. จัดทําแผนจัดซื้อ/จาง ลาชา
ในการเสนอแผน ไมครอบคลมุ
รายการพัสดุท่ีตองการ  กรณี 
เรงดวน 

4 3 12 ปานกลาง   

    

  

2. ไมไดมีการปรับแผนจดัซื้อ/
จางกลาง ป เพ่ือใหเปนไปตาม
ความตองการใชพัสดุท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง           

4. ปญหาดานการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ 

  4.1 หนวยงานท่ีตองการ
พัสดุ ไมมีความรูในการ
กําหนด TOR 
(รายละเอียดคณุ 
ลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัต/ิ เง่ือนไขใน
รายละเอียดของตัว พัสดุ
หรือของผลสําเรจ็ของ 
งานหรือของตัวผูท่ีจะเขา 
แขงขันเสนอราคาไม
ชัดเจน) 

ทําใหเมื่อประกาศประกวด 
ราคาไปแลว ไมมีผูยื่นเสนอ 
ราคา / ยื่นเสนอราคาแตไมมี ผู
ผานขอเสนอทางเทคนิค / มี
การอุทธรณผลการพิจารณา 

4 3 12 ปานกลาง   
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ขั้นตอน วัตถุประสงคขั้นตอน ความเสี่ยง  ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

ลําดับความ
เสี่ยง การประเมิน

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

การประเมินความเสียง 

คะแนน ระดับ 
    4.2 การจัดซื้อจดัจางท่ี 

เรงดวน กระช้ันชิด 
ทําใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะเกิด 
ขอผิดพลาดในการดําเนินการ 
จัดซื้อจัดจางตามกฎหมาย ได 

3 3 9 ปานกลาง   

5. ปญหาดานการตรวจ
รับพัสดุ 

  บุคลากรท่ีเปน
คณะกรรมการ ตรวจรับ
พัสด ุ

บุคลากรท่ีไดรบัการแตงตั้งเปน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ขาดความรูความเขาใจ ความ
ชํานาญและทักษะท่ีดีเก่ียวกับ 
การตรวจรับการจัดซื้อจดัจาง 

3 3 9 ปานกลาง   

6. ปญหาดานการ
จําหนายพัสดุ 

  มีพัสดุท่ีเสื่อมสภาพหมด 
ความจําเปนในการใชงาน
เปน จํานวนมาก 

พัสดุท่ีชํารุดเสื่อมสภาพไม 
สงคืนเพ่ือนํามาจําหนาย อาจ
เกิดการสูญหายได เน่ืองจากไม
มีผูดูแลหรือมีการ ตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอ 

3 3 9 ปานกลาง   
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ข้ันตอนท่ี 4 การรายงานผลการวิเคราะหระดบัความเส่ียงซ่ึงจะมีความเส่ียงสูงตั้งแตคะแนน 
15 - 20 คะแนน จำนวน 2 ดาน และม ีความเสีย่งระดับสงูมากคะแนน 21 – 25 จำนวน  1 ดาน 

  จากการวิเคราะหระดับความเสี่ยงจะเห็นวา โรงพยาบาลบางบัวทอง มีความเสี่ยงสูงและ
สูงมาก ดังนี้ 

1. ดานข้ันตอนการปฏิบัติงาน พบวาการกำหนดแผนและ Flow ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี 
แตกตางกันการจดัซ้ือ/จางงบลงทุน 

แ น ว ท า ง แ ก ไ ข  1. ทบทวน Flow /แนวทางการดำเนินงาน รูปแบบ แนวทาง ข้ันตอน 
และ หลักเกณฑส าหรับดำเนินการท่ีจัดเจน เปนแนวทางเดียวกัน 

               2.  กำกับติดตาม รายงานความกาวหนาทุกสัปดาห 
2. ดานปจจัยเจาหนาท่ี เนื่องจากการเกษียณ และยาย/ลาออกของผูท่ีทําหนาท่ี ควบคุม

กํากับ และปฏิบัติงานดานพัสดุ ซ่ึงเปนสายงานสนับสนุน จึงทําใหใหงานขาดความตอเนื่องและเจาหนาท่ีท่ี 
ปฏิบัติงานแทน ไมมีประสบการณและทักษะภาระงานเพ่ิมข้ึน และเม่ือเกษียณ ลาออก ตําแหนงยุบทดแทน 
ดวยพนักงานราชการ 

แ น ว ท า ง แ ก ไ ข  1. จัดอบรมใหความรูผูปฏิบัตงิานพัสดุใหม/สงเจาหนาท่ีเขาอบรม
เพ่ิมพ ูนทักษะ  

 2. เตรียมคนทดแทนกอนการเกษียณ/ ยาย/ลาออกเรงรดัการสรรหา 
บุคลากรใหมทดแทนผูท่ีเกษียณและยาย 

สําหรับประเด็นเรื่องอื่นๆ วิเคราะหแลวอยู ในระดับท่ียอมรับได (ปานกลาง – ต่ํา) สามารถท่ี
จะแก ไขไปพรอมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได ตลอดจนโรงพยาบาลบางบัวทอง ไดกําห น ด ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร เ ฝ า
ร ะ ว ัง ป ร ะ เ ด ็น ค ว า ม เ ส ี่ย ง ใ น ก า ร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ า ง  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  

1)  ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง  เรื่อง มาตรการและกรอบแนวทางการดําเนินการ
เพ่ือ สงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

2)  ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจรติโรงพยาบาลบางบวัทอง ใสสะอาด รวมตานทุจรติ 
(MOPH Zero Tolerance)   ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

3)   ป ร ะ ก า ศ โ ร ง พ ย า บ า ล บ า ง บ ัว ท อ ง เร ื่อ ง   แ น ว ท า ง ป ฏ ิบ ัต ิง า น ใน ห น ว ย ง า น ด า น ก า ร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ า ง  
ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ . 2 5 6 4  

4 )   ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง  เรื่อง  มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน 
5)  กำหนดวางกรอบแนวทางเพ ื่อวาดวยความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

ท้ังนี้เพ ื่อใหการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลบางบวัทอง มีมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจาง มีความ
โปรงใส สะดวกกับการตรวจสอบ ผ ูปฏิบัติงานดานพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม 
เพ่ือใหการ จัดซ้ือจัดจาง  มีความประหยดั คุมคา และสมประโยชนตอหนวยราชการสูงสุด 
 

3.2 การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ในปปงบประมาณ  พ.ศ.2564 โรงพยาบาลบางบัวทอง  ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามแผนจัดซ้ือจัด
จาง  พ.ศ.2653 งบประมาณตามแผน เปนเงินท้ังสิ้น 107,183,431.37 บาท  งบประมาณท่ีดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2564   ผลการดําเนินจัดซ้ือจัดจาง  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.  ประเด็นปญหาและขอกําจัดท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินการตามจัดซ้ือจัดจาง ของ 

โรงพยาบาลบางบัวทอง มีความลาชาไมเปนไปตามแผนการจัดจัดจาง ดังนี้ 
   1.1  กลุ มงานไมมีการวางแผนในการใชเงินหรือเขียนโครงการท่ีชัดเจน เชนกอน
จัดทําโครงการไมได ตรวจสอบวาโครงการท่ีจะดำเนินการตองใชวัสดุอุปกรณ หรือตองเตรียมเอกสาร
อยางไร ทําให เม่ือเขียน โครงการก็ไมไดระบุวัสดุอุปกรณลงไป เม่ือ ด ํา เ น  ิน ก า ร จ ร  ิง ไ ม  ม  ีจ  ึง ต  อ ง ข อ เ บ  ิก จ า ก
ส  ว น ก ล า ง ส  ง ผ ล ใ ห  แ ผ น ก า ร จ ัด ซ ื้อ /จ า ง ค ล า ด เค ล ื่อ น  

   1 .2   ความลาชาของการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจาง งบประมาณงบลงทุนและการแจง
จัดสรรเงินและ ใหเรงดำเนินการจัดหาภายในระยะเวลากระชั้นชิด 

   1.3  รูปแบบรายการกอสราง หรือคุณลักษณะเฉพาะ การดําเนินการจัดทํา
คุณลักษณะเฉพาะ มีความลาชา  ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดไดตามแผนท่ีกําหนด 

   1.4  มีการแกไขรายละเอียดเก่ียวกับราละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ หรือเปลี่ยนแปลง
รายการ เพ่ือใหเหมาะสม กับการใชงานในปจจุบัน และวงเงิน ทําใหการจัดซ้ือจัดจางไมสามารถดําเนินการได
ตามแผนงาน  

  3.3.2  เนื่องจากปท่ีผานมา โรงพยาบาลไดรับผลกระทบจากโรคระบาด Covid -19 สงผล
ให มีคาใชจายเพ่ิมข้ึน เพ่ือนํามาสนับสนุนปองกันโรคระบาด Covid -19   

 3.4  แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจดัซ ื้อจัดจาง 

  1.  ทุกหนวยงานมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางทุกแหลงเงิน  เปน
ประจําทุกเดือน 

  2.  ควรมีการตรวจสอบรายการครุภัณฑการแพทย  ท่ีจะเสนอขอตามแผนเงินบำรุงไมให
ซํ้าซอนกับ รายการครภุัณฑการแพทยท่ีขอสนับสนุนจากงบบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบ
ลงทุน (คาเสื่อม)   เพ่ือใหแผนการจัดซ้ือจากเงินงบประมาณดวยเงินบํารุงใกลเคียงกับความเปนจรงิและเปน
รายการท่ีมีความตองการใชงานจริงซ่ึงไมสามารถจัดซ้ือดวยงบคาเส ือม 

  3.  เจาหนาท่ีพัสดุ  ควรมีการศึกษา ทบทวนระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ ข้ันตอนการจดัซ้ือจัด
จางใหเปนไปตามระเบียบ ท่ีเก่ียวของ เพ ื่อใหการปฏิบัติงานดานการจดัซ้ือจัดจางพัสดุเปนไปอยางถ ูกต อง 

  4.  จัดอบรมเจาหนาท่ี หรือ สงเจาหนาท่ีเขาอบรม ประชุม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู 
ความสามารถของเจาหนาท่ี 

  5. จัดทําแนวทางในการปฏิบัติงานดานพัสดุ เพ่ือใหเจาท่ีเขาใจและปฏิบัติไดถูกตองในทิศทาง
เดียวกัน 



uuytn?JoFt2't8J
er4

d

Vl ul-
4

vd
?UYl i, ilqqir.uubdbd

r1fl6qzuaqqri!!r.r1-r:-'ru{lunr:iqrrSrvr.io-.qdod'o{'11 r-l-1ry0"-rflrr.l:.J:v}.rJru r^,F:, Ie,dbJ

1:ru arlralxrirltor
150{ roo

?0{

riuu ri'drur a nr:Ii{n u rln6Lrrrt"rvor
!

nrurtlurr
,oprru n:vlr:1.:firor:ruafl riryunrrn:flr5 m l. o n. tunr:florfiunr:ltqier tj:vnor.l6'ru

(o) rJqninr{rfln 6oaixipre{rfin lilorunrr:L6epirunr:riofrrunr:uoinfirirlnoa aYru,nrdrqrur::il

cj!rnf;oua-rnl (to) rlorfiu 6o airr:vllFrruo::].r uuavern:v6'lnrrrllir"La"[unr:rirrflurrul#fl

r.l:yfrr,rBnrr,rruavudruufir (m) r.l:rll:r:r 6o nr:rJ:nr-l:rnn:vrflalfirdorjonr:uqipluuavilotiosTra'irirvuocdq

lnFr:fl'r:R{lrur,in:vr,irnltrfrfl0drt:':nrirrtnvrtho::l Ltnu (a) rnio'riru 6o nt:airrtniodrlnt:
U

rioplrunr:vrqinrowerarn:"Lua-rn'on:u?li'r{aror:euar aoFrn6orfl::ur,iortranitrfr'irriranl:r]alfiuutav
cqll

l:rlr-l:rrnr:flqin:vuvfi en (r,r.o.bauo-todbd) rjrrriunaqudnr:tlornuriruflurrurilt-tfl:vu?1-tfl'ti

l:yufruneuoiitJrL6vFr'rrlir.lirtalunr:rirrfrurruto.ntrirarrunrnfo (lntegrity and Transparency

Assessment : ITA)

V^
?JO1^ro1T6U1

nrj:irrurBr,rr:rfr'rtr.l tfr:rr.l:':r:ruf'r:r.raflr:{erdoqioi'rr?oruilruq-odo uuavrirrflunr:
- Z - v 

' 
odr d 4 v d e X

irn:lyr.izuanr:rrrzuurJfrrifrnr:i'erfioolotx:-l:vsirilw:-l:vrrru 1'!.fl.todbd ua5q15ur.liou:luavuountlulvtruu

,
lJO[dU0
ddais-
Q { t: uu:.ll Ll l 0 tu : Fll'\ a l5ill
. iu u : rr zu a n r :i to : r v r.in r : dordo 6'n i'r r | : v drfl w ! : v r r eu 1^r. Fl. te dbd

b tooueurndrzuanr:irn:rrr,inr:t'erdo6'n6'r.:r.l:vqirflrr.ll:v:rr6u il.fl.ted"n fl,
| : v n r ri rzu er lrn il u rr r.llqr el r o r I: r vr a r r r a r x l-': r,r o r ri o1:-l

(urutrryir,rd i'uvrrri)

0tJl.JFt

a4
lrlQ Fl fl l:{lU?ll t1-lLl fl L F" A 1:

r
h',\-i.(1]ruu:v1 vr5 aarflqvr5)

va s u
tJ0ru't L fl't: L: il\ulLlaul i1J?vr0 i



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไชต์ของโรงพยาบาลบางบัวทอง 

  ชื่อหน่วยงาน   :  โรงพยาบาลบางบัวทอง  

  วัน/เดือน/ปี   :   30  พฤศจิกายน  2564     

  หัวข้อ     :   รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(นายชาญวิทย์  จันทศรี) 

  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

                   ผู้อนุมัติรับรอง 
             (นายประพุทธ  ลีลาพฤทธิ์) 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 
              วันที่        พฤศจิกายน  2564  

  

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
      พรรณิดา เมฆกมล 

  (นางสาวพรรณิดา เมฆกมล) 
          ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
             วันที่...............พฤศจิกายน  2564 
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