
 
 

        รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
                     โรงพยาบาลนาน้อย อ าเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โรงพยาบาลนาน้อย   มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยเงินบ ารุง 

ปีงบประมาณ  2562  จ านวน 118 โครงการเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   2,003,339.00บาท (สองล้านสามพันสามร้อย
สามสิบเก้าบาทถ้วน) และโรงพยาบาลนาน้อย ได้ด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 

ล าดับ 
ที ่
 

แผนงาน 
 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

 งบประมาณท่ี
ได้รับ  
(บาท) 

 งบประมาณท่ีใช้
จริง  

(บาท) 

 งบประมาณท่ี
ประหยัดได้  

(บาท) 

 
ด าเนินการ
เสร็จสิ้น  
(ร้อยละ) 

 
หมาย
เหตุ  

1 วัสดุส านักงาน เฉพาะเจาะจง 
    

247,972.00  
        

207,360.00  
               

40,612.00  
                

100    

2 วัสดุงานบ้านงานครัว เฉพาะเจาะจง 
    

554,813.00  
        

508,153.00  
               

46,660.00  
                

100    

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง 
    

454,030.00  
        

447,120.00  
                 

6,910.00  
                

100    

4 วัสดุไฟฟ้า เฉพาะเจาะจง 
      

52,128.00  
         

50,873.00  
                 

1,255.00  
                

100    

5 วัสดุประปา เฉพาะเจาะจง 
      

29,156.00  
          

29,156.00  0.00 
                

100    

6 วัสดุบริโภค เฉพาะเจาะจง 
    

255,200.00  
        

241,321.00  
               

13,879.00  
                

100    

7 เครื่องฉายภาพแบบทึบ เฉพาะเจาะจง 
      

14,000.00  
          

14,000.00  0.00 
                

100    

8 โทรศัพท์ซัมซุง J6 เฉพาะเจาะจง 
        

5,500.00  
           

5,500.00  0.00 
                

100    

9 โทรศัพท์ไร้สาย  เฉพาะเจาะจง 
        

1,290.00  
           

1,290.00  0.00 
                

100    

10 
เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
625 VA      เฉพาะเจาะจง 

        
2,290.00  

           
2,290.00  0.00 

                
100    

11 
เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
625 VA      เฉพาะเจาะจง 

        
2,290.00  

           
2,290.00  0.00 

                
100    

12 
เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
625 VA      เฉพาะเจาะจง 

        
2,290.00  

           
2,290.00  0.00 

                
100    

13 
 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
625 VA   

เฉพาะเจาะจง 
 

2,290.00 2,290.00 0.00 
100  



 
 

ล าดับ 
ที ่
 

แผนงาน 
 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

 งบประมาณท่ี
ได้รับ  
(บาท) 

 งบประมาณท่ีใช้
จริง  

(บาท) 

 งบประมาณท่ี
ประหยัดได้  

(บาท) 

 
ด าเนินการ
เสร็จสิ้น  
(ร้อยละ) 

 
หมาย
เหตุ  

15 เครื่องท าน้ าอุ่น เฉพาะเจาะจง 
        

3,000.00  
           

3,000.00  0.00 
                

100    

16 
เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
625 VA      เฉพาะเจาะจง 

        
2,290.00  

           
2,290.00  0.00 

                
100    

17 
เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
625 VA      เฉพาะเจาะจง 

        
2,290.00  

           
2,290.00  0.00 

                
100    

18 
เครื่องดูดฝุ่นไฮโดร
ฟิลเตอร์  เฉพาะเจาะจง 

        
8,880.00  

           
8,880.00  0.00 

                
100    

19 
ฉากจัดบอร์ด 2 บานพับ  
ผ้าก ามะหยี่  เฉพาะเจาะจง 

        
3,600.00  

           
3,600.00  0.00 

                
100    

20 
ฉากจัดบอร์ด 2 บานพับ  
ผ้าก ามะหยี่  เฉพาะเจาะจง 

        
3,600.00  

           
3,600.00  0.00 

                
100    

21 
ฉากจัดบอร์ด 2 บานพับ  
ผ้าก ามะหยี่  เฉพาะเจาะจง 

        
3,600.00  

           
3,600.00  0.00 

                
100    

22 
ฉากจัดบอร์ด 2 บานพับ  
ผ้าก ามะหยี่  เฉพาะเจาะจง 

        
3,600.00  

           
3,600.00  0.00 

                
100    

23 
ฉากจัดบอร์ด 2 บานพับ  
ผ้าก ามะหยี่  เฉพาะเจาะจง 

        
3,600.00  

           
3,600.00  0.00 

                
100    

24 
ฉากจัดบอร์ด 2 บานพับ  
ผ้าก ามะหยี่  เฉพาะเจาะจง 

        
3,600.00  

           
3,600.00  0.00 

                
100    

25 
ฉากจัดบอร์ด 2 บานพับ  
ผ้าก ามะหยี่  เฉพาะเจาะจง 

        
3,600.00  

           
3,600.00  0.00 

                
100    

26 
โคมไฟฉุกเฉิน หลอด 
LED เฉพาะเจาะจง 

        
1,650.00  

           
1,650.00  0.00 

                
100  

 
 
  

27 
โคมไฟฉุกเฉิน หลอด 
LED เฉพาะเจาะจง 

        
1,650.00  

           
1,650.00  0.00 

                
100    

28 
โคมไฟฉุกเฉิน หลอด 
LED เฉพาะเจาะจง 

        
1,650.00  

           
1,650.00  0.00 

                
100    

29 
เครื่องต้มน้ าร้อน 2.9 
ลิตร เฉพาะเจาะจง 

          
875.00  

              
875.00  0.00 

                
100    

30 
เครื่องต้มน้ าร้อน 2.9 
ลิตร เฉพาะเจาะจง 

          
875.00  

              
875.00  0.00 

                
100  

  
 
 



 
 

ล าดับ 
ที ่
 

แผนงาน 
 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

 งบประมาณท่ี
ได้รับ  
(บาท) 

 งบประมาณท่ีใช้
จริง  

(บาท) 

 งบประมาณท่ี
ประหยัดได้  

(บาท) 

 
ด าเนินการ
เสร็จสิ้น  
(ร้อยละ) 

 
หมาย
เหตุ  

32 ตู้ล็อกเกอร์มีกุญแจ เฉพาะเจาะจง 
          

900.00  
              

900.00  0.00 
                

100    

33 
ตู้ชั้นพลาสติก แบบหนา  
4 ชั้น เฉพาะเจาะจง 

        
1,100.00  

           
1,100.00  0.00 

                
100    

34 

พัดลม ฝาพนัง 16 นิ้ว   
รับบริจาค พรพิมลรี
สอร์ท เฉพาะเจาะจง 

        
1,100.00  

           
1,100.00  0.00 

                
100    

35 

พัดลม ฝาพนัง 16 นิ้ว   
รับบริจาค พรพิมลรี
สอร์ท เฉพาะเจาะจง 

        
1,100.00  

           
1,100.00  0.00 

                
100    

36 

พัดลม ฝาฝนัง 16 นิ้ว   
รับบริจาค พรพิมลรี
สอร์ท เฉพาะเจาะจง 

        
1,100.00  

           
1,100.00  0.00 

                
100    

37 
ทิ่นอน 3.5 ฟุต  สี
น้ าตาล เฉพาะเจาะจง 

        
2,150.00  

           
2,150.00  0.00 

                
100    

38 
ทิ่นอน 3.5 ฟุต  สี
น้ าตาล เฉพาะเจาะจง 

        
2,150.00  

           
2,150.00  0.00 

                
100    

39 เครื่องปริ้นเตอร์ เฉพาะเจาะจง 
        

3,990.00  
           

3,990.00  0.00 
                

100    

40 เครื่องปริ้นเตอร์ เฉพาะเจาะจง 
        

3,990.00  
           

3,990.00  0.00 
                

100    

41 
เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้
น้ า+Adapter เฉพาะเจาะจง 

      
33,170.00  

          
33,170.00  0.00 

                
100    

42 
เครื่องปรับอากาศ แบบ
ตั้งแขวน  25000 BTU เฉพาะเจาะจง 

      
29,500.00  

          
29,500.00  0.00 

                
100    

43 
พัดลม โคจร 16 นิ้ว   
รับบริจาค เฉพาะเจาะจง 

        
1,100.00  

           
1,100.00  0.00 

                
100    

44 
พัดลม โคจร 16 นิ้ว   
รับบริจาค เฉพาะเจาะจง 

        
1,100.00  

           
1,100.00  0.00 

                
100    

45 
เก้าอ้ีส านักงาน เบาะ
หนัง ขาเหล็ก ด า เฉพาะเจาะจง 

        
2,850.00  

           
2,850.00  0.00 

                
100    

46 
 

พัดลมไอเย็น ขนาด 8 
ลิตร  สีขาว 

เฉพาะเจาะจง 
 

        
3,625.00 

  

           
3,625.00 

  
0.00 

 

                
100 

  

 
 
  



 
 

ล าดับ 
ที ่
 

แผนงาน 
 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

 งบประมาณท่ี
ได้รับ  
(บาท) 

 งบประมาณท่ีใช้
จริง  

(บาท) 

 งบประมาณท่ี
ประหยัดได้  

(บาท) 

 
ด าเนินการ
เสร็จสิ้น  
(ร้อยละ) 

 
หมาย
เหตุ  

47 
พัดลมไอเย็น ขนาด 8 
ลิตร  สีขาว เฉพาะเจาะจง 

        
3,625.00  

           
3,625.00  0.00 

                
100    

48 
พัดลมไอเย็น ขนาด 8 
ลิตร  สีขาว เฉพาะเจาะจง 

        
3,625.00  

           
3,625.00  0.00 

                
100    

49 
พัดลมไอเย็น ขนาด 8 
ลิตร  สีขาว เฉพาะเจาะจง 

        
3,625.00  

           
3,625.00  0.00 

                
100    

50 
เครื่องดูดฝุ่นขนาด 
2000 วัตถ ์ เฉพาะเจาะจง 

        
2,990.00  

           
2,990.00  0.00 

                
100    

51 
พัดลมไอเย็น ขนาด 32 
ลิตร  สีขาว เฉพาะเจาะจง 

        
6,700.00  

           
6,700.00  0.00 

                
100    

52 
เครื่องเลื่อยไม้ ยนต์ 
ขนาด 180 ซี เฉพาะเจาะจง 

        
9,500.00  

           
9,500.00  0.00 

                
100    

53 พัดลม โคจร 16 นิ้ว    เฉพาะเจาะจง 
        

1,100.00  
           

1,100.00  0.00 
                

100    

54 พัดลม โคจร 16 นิ้ว    เฉพาะเจาะจง 
        

1,100.00  
           

1,100.00  0.00 
                

100    

55 ตู้เก็บกุญแจ 30 ช่อง เฉพาะเจาะจง 
        

2,900.00  
           

2,900.00  0.00 
                

100    

56 
เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
625 VA      เฉพาะเจาะจง 

        
2,290.00  

           
2,290.00  0.00 

                
100    

57 
เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
625 VA      เฉพาะเจาะจง 

        
2,290.00  

           
2,290.00  0.00 

                
100    

58 
พัดลมอุตสาหกรรม 
ขนาด 22 นิ้ว  เฉพาะเจาะจง 

        
3,590.00  

           
3,590.00  0.00 

                
100    

59 
พัดลมอุตสาหกรรม 
ขนาด 22 นิ้ว  เฉพาะเจาะจง 

        
3,590.00  

           
3,590.00  0.00 

                
100    

60 
พัดลมอุตสาหกรรม 
ขนาด 22 นิ้ว  เฉพาะเจาะจง 

        
3,590.00  

           
3,590.00  0.00 

                
100    

61 พัดลม ฝาผนัง 16 นิ้ว    เฉพาะเจาะจง 
        

1,200.00  
           

1,200.00  0.00 
                

100    

62 
ทีวี LED  24 นิ้ว พร้อม
ขาแขวน เฉพาะเจาะจง 

        
3,900.00  

           
3,900.00  0.00 

                
100    

63 พัดลม โคจร 16 นิ้ว    เฉพาะเจาะจง 
        

1,100.00  
           

1,100.00  0.00 
                

100    



 
 

ล าดับ 
ที ่
 

แผนงาน 
 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

 งบประมาณท่ี
ได้รับ  
(บาท) 

 งบประมาณท่ีใช้
จริง  

(บาท) 

 งบประมาณท่ี
ประหยัดได้  

(บาท) 

 
ด าเนินการ
เสร็จสิ้น  
(ร้อยละ) 

 
หมาย
เหตุ  

65 
ตู้เก็บกุญแจ 30 ช่อง 
ขนาด 54 * 78 ซม. เฉพาะเจาะจง 

        
2,950.00  

           
2,950.00  0.00 

                
100    

66 

เก้าอ้ีส านักงาน เบาะ
หนัง ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน 
สีส้ม เฉพาะเจาะจง 

        
2,700.00  

           
2,700.00  0.00 

                
100    

67 

เก้าอ้ีส านักงาน เบาะ
หนัง ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน 
สีส้ม เฉพาะเจาะจง 

        
2,700.00  

           
2,700.00  0.00 

                
100    

68 

เก้าอ้ีส านักงาน เบาะ
หนัง ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน 
สีส้ม เฉพาะเจาะจง 

        
2,700.00  

           
2,700.00  0.00 

                
100    

69 เก้าอ้ีบาร์ มีล้อเลื่อน เฉพาะเจาะจง 
        

2,200.00  
           

2,200.00  0.00 
                

100    

70 
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 
นิ้ว ปรับระดับได้ เฉพาะเจาะจง 

          
900.00  

              
900.00  0.00 

                
100    

71 
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 
นิ้ว ปรับระดับได้ เฉพาะเจาะจง 

          
900.00  

              
900.00  0.00 

                
100    

72 
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 
นิ้ว ปรับระดับได้ เฉพาะเจาะจง 

          
900.00  

              
900.00  0.00 

                
100    

73 พัดลม โคจร 16 นิ้ว    เฉพาะเจาะจง 
        

1,150.00  
           

1,150.00  0.00 
                

100    

74 
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 
10 นิ้ว เฉพาะเจาะจง 

        
1,380.00  

           
1,380.00  0.00 

                
100    

75 
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 
10 นิ้ว เฉพาะเจาะจง 

        
1,380.00  

           
1,380.00  0.00 

                
100    

76 

เครื่องปริ้นเตอร์ HP 
Laserjiet Pro MFP 
M26 A เฉพาะเจาะจง 

        
4,950.00  

           
4,950.00  0.00 

                
100    

77 
จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 
18.5 นิ้ว เฉพาะเจาะจง 

        
2,900.00  

           
2,900.00  0.00 

                
100    

78 ตู้กับข้าว ขนาดกลาง เฉพาะเจาะจง 
        

2,900.00  
           

2,900.00  0.00 
                

100    

79 โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง เฉพาะเจาะจง 
        

2,000.00  
           

2,000.00  0.00 
                

100    



 
 

ล าดับ 
ที ่
 

แผนงาน 
 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

 งบประมาณท่ี
ได้รับ  
(บาท) 

 งบประมาณท่ีใช้
จริง  

(บาท) 

 งบประมาณท่ี
ประหยัดได้  

(บาท) 

 
ด าเนินการ
เสร็จสิ้น  
(ร้อยละ) 

 
หมาย
เหตุ  

81 ฉากกั้น 4 บานพับ  เฉพาะเจาะจง 
        

2,990.00  
           

2,990.00  0.00 
                

100    

82 ฉากกั้น 4 บานพับ  เฉพาะเจาะจง 
        

2,990.00  
           

2,990.00  0.00 
                

100    

83 
จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 
21.5 นิ้ว เฉพาะเจาะจง 

        
3,680.00  

           
3,680.00  0.00 

                
100    

84 
จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 
21.5 นิ้ว เฉพาะเจาะจง 

        
3,680.00  

           
3,680.00  0.00 

                
100    

85 ตราชั่ง ขนาด 60 กก. เฉพาะเจาะจง 
        

2,500.00  
           

2,500.00  0.00 
                

100    

86 โต๊ะคอมพิวเตอร์  เฉพาะเจาะจง 
          

900.00  
              

900.00  0.00 
                

100    

87 

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ตั้งแขวน  25000 BTU 
ติดต้ัง เฉพาะเจาะจง 

      
34,500.00  

          
34,500.00  0.00 

                
100    

88 

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ตั้งแขวน  25000 BTU 
ติดต้ัง เฉพาะเจาะจง 

      
34,500.00  

          
34,500.00  0.00 

                
100    

89 
ตู้แช่ยา  ขนาด 151 
ลิตร เฉพาะเจาะจง 

      
12,000.00  

          
12,000.00  0.00 

                
100    

90 

เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง 
สีฟ้า ขนาด 
48*48*81CM เฉพาะเจาะจง 

          
200.00  

              
200.00  0.00 

                
100    

91 

เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง 
สีฟ้า ขนาด 
48*48*81CM เฉพาะเจาะจง 

          
200.00  

              
200.00  0.00 

                
100    

92 

เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง 
สีฟ้า ขนาด 
48*48*81CM เฉพาะเจาะจง 

          
200.00  

              
200.00  0.00 

                
100  

 
 
 
  

93 

เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง 
สีฟ้า ขนาด 
48*48*81CM เฉพาะเจาะจง 

          
200.00  

              
200.00  0.00 

                
100  

 
 
 
  



 
 

ล าดับ 
ที ่
 

แผนงาน 
 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

 งบประมาณท่ี
ได้รับ  
(บาท) 

 งบประมาณท่ีใช้
จริง  

(บาท) 

 งบประมาณท่ี
ประหยัดได้  

(บาท) 

 
ด าเนินการ
เสร็จสิ้น  
(ร้อยละ) 

 
หมาย
เหตุ  

95 

เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง 
สีฟ้า ขนาด 
48*48*81CM เฉพาะเจาะจง 

          
200.00  

              
200.00  0.00 

                
100    

96 

เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง 
สีฟ้า ขนาด 
48*48*81CM เฉพาะเจาะจง 

          
200.00  

              
200.00  0.00 

                
100    

97 

เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง 
สีฟ้า ขนาด 
48*48*81CM เฉพาะเจาะจง 

          
200.00  

              
200.00  0.00 

                
100    

98 

เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง 
สีฟ้า ขนาด 
48*48*81CM เฉพาะเจาะจง 

          
200.00  

              
200.00  0.00 

                
100    

99 

เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง 
สีฟ้า ขนาด 
48*48*81CM เฉพาะเจาะจง 

          
200.00  

              
200.00  0.00 

                
100    

100 
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 
นิ้ว  เฉพาะเจาะจง 

          
600.00  

              
600.00  0.00 

                
100    

101 
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 
นิ้ว  เฉพาะเจาะจง 

          
600.00  

              
600.00  0.00 

                
100    

102 
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 
นิ้ว  เฉพาะเจาะจง 

          
600.00  

              
600.00  0.00 

                
100    

103 ชุดโต๊ะท างานเข้ามุม เฉพาะเจาะจง 
        

3,950.00  
           

3,950.00  0.00 
                

100    

104 
เก้าอ้ีบาร์ มีล้อเลื่อน 
ปรับระดับได้ เฉพาะเจาะจง 

        
2,200.00  

           
2,200.00  0.00 

                
100    

105 
เก้าอ้ีบาร์ มีล้อเลื่อน 
ปรับระดับได้ เฉพาะเจาะจง 

        
2,200.00  

           
2,200.00  0.00 

                
100    

106 
เตียงเหล็กขนาด 3.5 
ฟุต เฉพาะเจาะจง 

        
1,800.00  

           
1,800.00  0.00 

                
100    

107 
ตู้เสื้อผ้าไม้   1 เมตร 2 
บาน เฉพาะเจาะจง 

        
2,500.00  

           
2,500.00  0.00 

                
100    

108 ไฟฉุกเฉิน  LED เฉพาะเจาะจง 
        

2,500.00  
           

2,500.00  0.00 
                

100  

 
 
  



 
 

ล าดับ 
ที ่
 

แผนงาน 
 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

 งบประมาณท่ี
ได้รับ  
(บาท) 

 งบประมาณท่ีใช้
จริง  

(บาท) 

 งบประมาณท่ี
ประหยัดได้  

(บาท) 

 
ด าเนินการ
เสร็จสิ้น  
(ร้อยละ) 

 
หมาย
เหตุ  

110 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล พร้อมจอ 
19.5 นิ้ว  เฉพาะเจาะจง 

      
21,500.00  

          
21,500.00  0.00 

                
100    

111 
พัดลมตั้งโต๊ะปรับระดับ
ได้  ขนาด 16 นิ้ว  เฉพาะเจาะจง 

          
900.00  

              
900.00  0.00 

                
100    

112 
พัดลมตั้งโต๊ะปรับระดับ
ได้  ขนาด 16 นิ้ว  เฉพาะเจาะจง 

          
900.00  

              
900.00  0.00 

                
100    

113 
พัดลมตั้งโต๊ะปรับระดับ
ได้  ขนาด 16 นิ้ว  เฉพาะเจาะจง 

          
900.00  

              
900.00  0.00 

                
100    

114 
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 12 
นิ้ว  เฉพาะเจาะจง 

          
500.00  

              
500.00  0.00 

                
100    

115 
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 12 
นิ้ว  เฉพาะเจาะจง 

          
500.00  

              
500.00  0.00 

                
100    

116 
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 12 
นิ้ว  เฉพาะเจาะจง 

          
500.00  

              
500.00  0.00 

                
100    

117 
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 14 
นิ้ว เฉพาะเจาะจง 

          
800.00  

              
800.00  0.00 

                
100    

118 
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 
นิ้ว เฉพาะเจาะจง 

          
800.00  

              
800.00  0.00 

                
100    

  รวม   2,003,339.00 
 

1,894,023.00  
        

109,316.00      
 

2. จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
      ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก
ตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลนาน้อย  มีจ านวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น  118  โครงการ พบว่าวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 118  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100% ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด   
 2.1 ตารางแสดงร้อยละจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ 
              118 118 0 0 

100% 100% 0 %    0 % 



 
 

 

แสดงร้อยละจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 

 

3. งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ร้อยละของแผนเงินบ ารุงจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก ตาราง 
จะเห็นได้ว่า งบประมาณเงินบ ารุงในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนาน้อย จ านวนเงินทั้งสิ้น 
2,003,339.00บาท (สองล้านสามพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) พบว่างบประมาณเงินบ ารุงที่พบว่าวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างของโรงพยาบาล คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 118 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100% ของจ านวนโครงการทั้งหมด   

 
3.1 ตารางแสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

จ านวนงบประมาณ(บาท) 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ 
2,003,339.00 2,003,339.00 0 0 

100 % 100% 0 % 0 % 

 
 
 
 
 
 

100 % 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีสอบราคา 

วิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ 



 
 

 
แสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 

 
 
 

การก าหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
มี 9 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล 
นาน้อย  มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานตามอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน (การจัดท าแผน,การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง,กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,การบริหารพัสดุ) 
ดังนี้ 
 
 
 

100% 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีสอบราคา 

วิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ 



 
 

ภาระงาน กระบวนงาน 
ด้านภารกิจสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ

โรงพยาบาลนาน้อย 
 
  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลนาน้อย เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด
จ้างทั้ง 9 ด้าน 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) 
 ท าการระบุความเสี่ยง   (Risk ldentificstion) โดยน าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงของ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลนาน้อย ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) ที่เป็น Unknown Factor 
 

ขั้นตอนการปฎิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
known Factor Unknown Factor 

1. การจัดท าแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผน 
 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนดความ

ต้องการพัสดุ 
2. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการ

ก าหนดคุณลักษณะ 
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 

     3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้า 
 การแสวงหาผลประโยชน์ 
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ

ข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 

     4.การบริหารพัสดุ 
 การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมก ากับ

ดูแลอย่างรัดกุม 
 การจ าหน่ายพัสดุล่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk ldentification) 

 จากข้ันตอนที่ 1 เมื่อท าการระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) เสร็จสิ้น จึงด าเนินการวิเคราะห์สถานะความ
เสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลนาน้อย อันอาจจะเกิดจากการทุจริต และหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

สี ระดับความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงระดับต่ า 

 
 ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้อหลายคน หลายหน่วยงาน สามารถ

ให้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฎิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สี ระดับความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์ กร 
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 

 ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 

ตางรางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้ายกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุของโรงพยาบาลนาน้อยตามรายสี
ไฟจราจร 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1.การจัดท าแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผน 
 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนดความต้องการ

พัสดุ 
2.การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการก าหนด

คุณลักษณะ 
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 

     3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้า 
 การแสวงหาผลประโยชน์ 
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 

 
 

    



 
 

     4.การบริหารพัสดุ 
 การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมก ากับดูแล

อย่างรัดกุม 
 การจ าหน่ายพัสดุล่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

 น าขั้นตอนความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลนาน้อย ที่มีสถานะความ
เสี่ยงระดับปานกลาง(สีเหลือง) จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลนาน้อย 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง × ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

มีเกณฑ์การให้ค่า ดังนี้ 
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST หมายถึงความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ 
MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ2 
  3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆแสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD  หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD   
คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฎิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2  หรือ 3 
  3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฎิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่าย
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฎิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฎิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 
 



 
 

ตารางท่ี 3 ระดับความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลนาน้อย (Risk level 
matrix) 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ระดับความ
จ าเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
3 2 1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยง 
= 

จ าเป็น × รุนแรง 

1.การจัดท าแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผน 
 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนดความ

ต้องการพัสดุ 
2.การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการก าหนด

คุณลักษณะ 
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 

     3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้า 
 การแสวงหาผลประโยชน์ 
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 

     4.การบริหารพัสดุ 
 การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมก ากับดูแล

อย่างรัดกุม 
 การจ าหน่ายพัสดุล่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
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 จากนั้นน ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ 3.1 และข้อ 
3.2 ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2 
ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 
3 2 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 
1.การจัดท าแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผน 
 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนดความ

ต้องการพัสดุ 

 
- 
- 
 

 
1 
1 
 



 
 

2.การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการก าหนด

คุณลักษณะ 
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 

     3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้า 
 การแสวงหาผลประโยชน์ 
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 

     4.การบริหารพัสดุ 
 การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมก ากับดูแล

อย่างรัดกุม 
 การจ าหน่ายพัสดุล่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
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ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแลพันธมิตรภาคี
เครือข่าย 

×   

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด  รายจ่ายเพิ่ม Financial ×   
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ×   
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process ×   
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง ( Risk-Control Matrix Assessment) 
 น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุของโรงพยาบาลนาน้อย ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่
ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวัง ในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์
คุณภาพการจัดการ  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที  ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียหายทาง

การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ การะทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน

องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ /

ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ 
 
 



 
 

ตารางท่ี 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลนาน้อย 
กระบวนการที่มีความเสี่ยง คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้าน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

1. การจัดท าแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. การบริหารพัสดุ 

 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2 
2 
2 
2 

  

 จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลนาน้อย 
พบว่าคุณภาพการจัดการดี มีค่าความเสี่ยงระดับต่ า(2) 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 น าผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลนา
น้อย ที่มีค่าความเสี่ยงระดับต่ า(2)มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนาน้อย 
 
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลนาน้อย 
 
 
 
 
 
 

1. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการด าเนินการ
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจัดจ้าง 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2. กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใส 

3. แนวทางการปฎิบัติงาน ในการตรวนสอบบุคลากร
ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

4. แนวทางการปฎิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลนา
น้อย โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดงเพ่ือติดตามเฝ้าระวังและ
ประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 



 
 

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง 
 

 
ตารางท่ี 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนาน้อย 

กิจกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลนาน้อย 
 
 
 
 
 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลนาน้อย 

 หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญใน
การจัดท าแผน 

 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการ
ก าหนดความต้องพัสดุ 

 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาด
ความรู้ในการก าหนดคุณลักษณะ 

 การสืบหาราคากลางจาก
ท้องตลาด 

 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
 การแสวงหาผลประโยชน์ 
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม

สัญญาหรือข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 
 การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มี

การควบคุม ก ากับดูแลอย่าง

   

สถานะสี          ระดับของสถานะความเสี่ยง 
                  ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่      
                  ท ากิจกรรมเพ่ิม 
 
                 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ 
                 ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/ 
                 โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล 
                ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความ 
                รุนแรง <3 
 
                เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังไม่แก้ไขไม่ได้ควรมี 
                มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่ม 
                ขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ 
                ลดลงระดับความรุนแรง >3 
 

 เกินกวา่การยอมรับ 

 

เกินกวา่การยอมรับ 

 

เกินกวา่การยอมรับ 

 



 
 

รัดกุม 
 การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไป

ตามระเบียบ 
 ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
  น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล
นาน้อย จากตารางที่ 6 ที่จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสานะเพ่ือท า
ระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลนาน้อย ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็น สีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับได้และต้องก าหนดกิจกรรม
เฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนาน้อย นั้นไม่อยู่ในข่ายความ
เสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม ดัง 
ตารางที่ 7  
ดังตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนาน้อย 
กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของโรงพยาบาลนาน้อย 

1. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2. กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส 
3. แนวทางการปฎิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรใน

หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

4. แนวทางการปฎิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 ดังนั้นสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลนา
น้อย  โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organtons 2013 ) ที่น ามาใช้นี้จะเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่า 
การด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลนาน้อย ไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเกิดขึ้นระหว่างผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หากแม้ในกรณีที่พบการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ที่ไม่คาดคิด 
โอกาท่ีจะประสบกับปัญหามีค่าน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
ส่วนราชการอ่ืน ที่ไม่ได้มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลนาน้อย พบว่ามีสถานะความเสี่ยง ที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความ
เสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้แต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างต่อเนื่อง 

 



 
 

4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 118 โครงการ จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น   2,003,339.00  

บาท(สองล้านสามพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น 118 โครงการ  ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามในสัญญาจ้างและก่อหนี้ผูกพันเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,894,023.00 บาท(หนึ่งล้านแปด
แสนเก้าหมื่นสี่พันยี่สิบสามบาทถ้วน) เฉลี่ยร้อยละ 100  โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 109,316.00 
บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ  5.46 (ห้าจุดสี่หก) 
 

 5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
5.1 ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผล 

ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 
  5.2 ปัญหาในการไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จึงท าให้มีการยกเลิก
การจัดซื้อซื้อจัดจ้างแล้วด าเนินการใหม่  ท าให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  5.3 ปัญหาในการก าหนดราคากลาง  เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ (นายช่างโยธา) ในการถอดแบบและค านวณ
ราคากลาง ไม่มี 
  5.4 ปัญหาในเรื่องราคาท้องถิ่นของส านักงานพาณิชย์จังหวัด  ไม่เป็นปัจจุบัน        
 
           6.  แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                      6.1 เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหา 
พัสดุจัดเตรียม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) / รูปแบบรายการราคากลาง  จัดท า Time line ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ 
    6.2 เนื่องจากมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ราคาท้องถิ่นของส านักงานพาณิชย์จังหวัด ในการอ้างอิง 
ในการก าหนดราคากลาง  อาจท าให้มีผลต่อความผันผวนในการใช้ราคาดังกล่าวบ้าง 
    6.3 ควรจะมีผู้เชี่ยวชาญ (นายช่างโยธา) ในการถอดแบบและค านวณราคากลาง  
    6.4 ก่อนจัดท าแผนเงินบ ารุงให้ตรวจสอบราคากลางของวัสดุครุภัณฑ์ก่อนจัดท าแผนเพราะถ้าราคาตั้ง
ไว้สูงหรือต่ ากว่าราคา ท้องถิ่นของส านักงานพาณิชย์จังหวัด ในการอ้างอิงท าให้เกิดความล้าช้าในการปรับแผนเงินบ ารุง 
    6.5 .ให้แต่ละหน่วยงานศึกษาการก าหนดความต้องการในการขอจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
        (ลงชื่อ)...........................................ผู้จัดท า 
                   (นางพิชามญชุ์  ทองสุข) 
               นักวิชาการพัสดุ 
 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอ                (ลงชื่อ)............................... ............................ผู้เห็นชอบ 
           (นางนภัสวรรณ   กุลธิ)           (นายวิษณุ    มงคลค า) 
    นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ                                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาน้อย 


