คำนำ
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่ง
งบประมาณ ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต อุปสรรค แนวทางการพัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนางาน
ให้ได้ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินภาครัฐ และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัด ทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ

สำรบัญ
หน้ำ
1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.1 ผลการดาเนินงานในภาพรวม
1.2 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณที่ใช้จริงกับงบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.3 แผนภูมิวงกลม แสดงร้อยละผลการดาเนินงานในภาพรวม (งบประมาณที่ใช้จริง)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25622
1.4 ตารางที่ 1 แสดงร้อยละจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.5 ตารางที่ 2 แสดงร้อยละจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อมาวางแผนปรับปรุงพัฒนา
การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
2.4 แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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5
5 - 10
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11

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกี ยรติ ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปีง บประมาณ
พ.ศ.2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดาเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์
ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละ
ของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
วิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณปัญหาอุปสรรค
ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม
1.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลเฉลิ ม พระเกี ย รติ ได้ จั ด ท าแผนการจั ด หาพั ส ดุ
โดยแบ่งแผน ดังนี้
- เงินบารุง (วัสดุ/ครุภัณฑ์/จ้างเหมา/ซ่อมบารุงฯ)
จานวนเงิน 6,002,510.10 บาท
1.2 วงเงินที่ได้รับจัดสรร
- เงินงบค่าเสื่อม
ลำดับ

หมวดรำยกำร

1.
2.
3.
4.
5.

วัสดุสานักงานและทัว่ ไป
ครุภัณฑ์สานักงานและทั่วไป
ค่าจ้างเหมา - จัดทา
ค่าซ่อมแซม - ซ่อมบารุงครุภัณฑ์
งบค่าเสื่อม 62 (ร้อยละ 20)

6.

งบค่าเสื่อม 62 (ร้อยละ 70)
รวม

จานวนเงิน 1,509,582.25 บาท
งบประมำณ
ที่ได้รับ
(บำท)

งบประมำณที่
ใช้จริง
(บำท)

งบประมำณที่
ประหยัดได้
(บำท)

179
16
59
30
1

2,079,527.10
1,711,426.00
1,857,647.00
353,910.00
991,000.00

1,570,624.91
206,340.00
1,261,007.48
222,448.15
962,000.00

508,902.19
1,505,086.00
596,639.52
131,461.85
29,000.00

32.40%
729.42%
47.31%
59.10%
3.01%

4
289

518,582.25
7,512,092.35

512,100.00
4,734,520.54

6,482.25
2,777,571.81

1.27%
58.67%

วิธีกำรจัดหำ จำนวน
พัสดุ
ครั้ง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
เฉพาะเจาะจง

ดำเนินกำร
เสร็จสิ้น
(ร้อยละ)

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มี 2 วิธี คือ
วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding) ซึ่ งเป็นไปตามพระราชบัญญั ติก ารจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จานวน 289 โครงการ คิ ดเป็นร้ อยละ 100 (หนึ่ง ร้อ ย) งบประมาณที่ได้รับ
7,512,092.35 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบสองบาทสามสิบห้า สตางค์) ดาเนินการจริง เป็นจานวนเงิน
ทั้ ง สิ้ น 4,734,520.54 บาท (สี่ ล้ า นเจ็ ด แสนสามหมื่ น สี่ พั น ห้ า ร้ อ ยยี่ สิ บ บาทห้ า สิ บ สี่ ส ตางค์ ) ประหยั ด งบประมาณ
2,777,571.81 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 58.67
(ห้าสิบแปดจุดหกเจ็ด)

-2เปรียบเทียบกำรใช้งบประมำณที่ใช้จริงกับงบประมำณที่ได้รับ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2,500,000.00
2,000,000.00

1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
หน่วยเป็นบำท

วัสดุสำนักงำน
และทั่วไป

ครุภัณฑ์
ค่ำจ้ำงเหมำ - ค่ำซ่อมแซม สำนักงำนและ
จัดทำ
ซ่อมบำรุง
ทั่วไป
ครุภัณฑ์
งบประมำณทีไ่ ด้รับ 2,079,527.10 1,711,426.00 1,857,647.00 353,910.00
งบประมำณทีใ่ ช้จริง 1,570,624.91 206,340.00 1,261,007.48 222,448.15

งบค่ำเสื่อม
62 (ร้อยละ
20)
991,000.00
962,000.00

งบค่ำเสื่อม
62 (ร้อยละ
70)
518,582.25
512,100.00

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณที่ใช้จริงกับงบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนภูมิวงกลม แสดงร้อยละผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม (งบประมำณที่ใช้จริง) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
วัสดุสำนักงำนและทั่วไป

11%
33%

20%

ครุภัณฑ์สำนักงำนและทั่วไป
ค่ำจ้ำงเหมำ - จัดทำ

27%

ค่ำซ่อมแซม - ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
งบค่ำเสื่อม 62 (ร้อยละ 20)
งบค่ำเสื่อม 62 (ร้อยละ 70)

ภาพที่ 2 ร้อยละผลการดาเนินงานในภาพรวม (งบประมาณที่ใช้จริง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ร้อยละของจำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำแนกตำม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจั ดจ้ าง จากตารางดังกล่ าวข้างต้น โรงพยาบาลเฉลิ มพระเกียรติ มีจ านวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้ น
289 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 288 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.65%
ของจ านวนโครงการ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.35%
ของจานวนโครงการ

-3ตำรำงที่ 1 แสดงร้อยละจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ในปีงบประมำณ พ.ศ 2562
289
100%

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง
288
99.65%

วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1
0.35%

แผนภูมิแสดงข้อมูลร้อยละจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปี 2562
0.35%
วิธีเฉพำะเจำะจง
99.65%

วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ร้อยละของจำนวนงบประมำณที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำแนกตำม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตาม
วิธีการจั ดซื้อจั ดจ้ าง จากตารางจะเห็ นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเฉลิ ม พระเกีย รติ จานวนเงินทั้งสิ้น 4,734,520.54 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทห้าสิบ สี่สตางค์)
พบว่ า งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง มี จ านวนสู ง สุ ด 288 โครงการ เป็ น จ านวนเงิ น
3,772,520.54 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสี่สตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ 79.68%
ของจานวน และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 1 รายการ เป็นจานวนเงิน 962,000.00 บาท
(เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 20.32% เงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

-4ตำรำงที่ 2 แสดงร้อยละจำนวนงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จำนวนงบประมำณที่ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ 2562

วิธีเฉพำะเจำะจง
3,772,520.54
79.68%

4,734,520.54

100 %

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
962,000.00
20.32%

แผนภูมิแสดงร้อยละจำนวนงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปี 2562

20.32%

79.68%

วิธีเฉพำะเจำะจง
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
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กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เพื่อมำวำงแผนปรับปรุงพัฒนำกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
4. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ แบ่งการจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดการจัดหาพัสดุ
ได้แก่ วัสดุ และครุภัณฑ์สานักงานและทั่วไป จ้างเหมา-จัดทา และซ่อมบารุงฯ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีการจัดทา
แผนการจัดหาพัสดุ (เงินบารุง) เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 6,002,510.10 บาท (หกล้านสองพันห้าร้อยสิบบาทสิบสตางค์)
และเงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบค่าเสื่อม) เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,509,582.25 (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าพันห้าร้อยแปดสิบ
สองบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 7,512,092.35 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบสองบาท
สามสิบห้าสตางค์) ดาเนินการจริง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 4,734,520.54 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบ
บาทห้าสิบสี่สตางค์) ประหยัดงบประมาณได้ 2,777,571.81 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
การวิเคราะห์ค วามเสี่ยงในการจั ดซื้ อ จัดจ้ า งของโรงพยาบาลเฉลิม พระเกี ย รติ ได้ วิ เคราะห์ จาก
ความเสี่ยง, ปัจจัยความเสี่ยง, ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่, กิจกรรมการควบคุม โดยดาเนินตามขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification)
1. ด้ำนสภำพแวดล้อม
ควำมเสี่ยง
1.1 ด้านนโยบาย

ปัจจัยควำมเสี่ยง
ให้มีการกาหนดนโยบายเพื่อให้
ยึดถือและปฏิบัติทชี่ ัดเจน
1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย 1. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
2. มีหนังสือเวียนแจ้งด้านการ
พัสดุ เปลี่ยนแปลงแนวทางและ
ข้อปฏิบัติบ่อยครั้ง

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
มีการปฏิบัติงานทีย่ ังไม่เป็นไป
ตามนโยบายที่กาหนดไว้
เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน
และอาจทาให้การปฏิบัติงาน
คลาดเคลื่อนได้

1.3 ด้านขั้นตอนปฏิบัติงาน 1. การปฏิบัติตามขั้นตอน
Flow กระบวนการบริหารพัสดุ
ที่แตกต่างกัน
2. ผู้ควบคุมกากับการ
ดาเนินการด้านพัสดุไม่มีการ
กาหนดขั้นตอนชัดเจน
1.4 ด้านบุคลากร
มีการใช้บุคลากรปฏิบัติงาน
ในหลายหน้าที่

การดาเนินการไม่เป็นไปตาม กาหนดวิธีปฏิบัติและขัน้ ตอน ให้
ขั้นตอน Flow กระบวนการ ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับ Flow
บริหารพัสดุ ที่กาหนด
กระบวนการบริหารพัสดุ

1.5 ด้านตรวจสอบภายใน ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

บุคลากรยังปฏิบัติงาน ใน
หลายหน้าที่
-

กิจกรรมกำรควบคุม
กาหนดแนวทางทีช่ ัดเจนในการ
ปฏิบัติ
1. จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ความรู้ในเรื่อง พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามข้อมูลข่าวสาร ศึกษา
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อ
กฎหมาย

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบตามความ
เหมาะสม
-

-62. ด้ำนกำรจัดหำพัสดุ
ควำมเสี่ยง
ปัจจัยควำมเสี่ยง
การกาหนดความต้องการใช้ หน่วยงานที่ขอใช้พัสดุ ไม่ได้
พัสดุ
กาหนดความต้องการใช้พสั ดุ
ให้ชัดเจน
๓. ด้ำนกำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
การวางแผนการจัดหาพัสดุ ทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีลา่ ช้า

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
พัสดุที่ได้รบั ไม่ตรงตาม
คุณลักษณะที่ต้องการใช้
ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทัน
ต่อการใช้งาน

กิจกรรมกำรควบคุม
กาหนดแนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจน
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ

1. หน่วยงานไม่สามารถ
จัดประชุมชี้แจง หัวหน้าหน่วยงาน
ดาเนินการจัดทาแผนได้ตาม ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ทันตามระยะเวลา
จัดทาแผน
2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
ครอบคลุม
3. จัดซื้อจัดจ้างนอกแผน

4. ด้ำนกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ
1. ขั้นตอนการดาเนินการ 1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน เกิดปัญหาการปฏิบัติงาน
จัดหาพัสดุ
พัสดุไม่ปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อ ด้านพัสดุลา่ ช้า
2. การจัดซื้อจัดจ้างให้มี จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ดาเนินการเร่งด่วนกระชั้น ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ชิด
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เกิดข้อผิดพลาดในบาง
ขั้นตอนของการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง

กากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

5. ด้ำนกำรตรวจรับพัสดุ
การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไป คณะกรรมการตรวจรับขาด
ตามสัญญาหรือข้อกาหนด ความรู้ความเข้าใจ ความ
ชานาญในการตรวจรับพัสดุ

ทาให้การตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อกาหนด

ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง
ระเบียบให้คณะกรรมการตรวจรับ

6. ด้ำนกำรจำหน่ำยพัสดุ
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมด พัสดุที่ชารุดเสื่อมสภาพไม่นา
ความจาเป็นใช้งานเป็น
มาจาหน่าย
จานวนมาก

ทาให้มีพัสดุคงเหลือที่หมด
ความจาเป็นคงเหลือเป็น
จานวนมาก

ควรมีการจาหน่ายพัสดุตามสภาพ
ความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่
คณะกรรมการได้ทาการตรวจสอบ
ประจาปี ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบ เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุ
มีน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุ
เกินความจาเป็นและเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของ
หน่วยงานในอนาคต

-7ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดลำดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึ่งมีตัวเลข
ระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารความ
เสี่ยงต่อไป
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ความเสี่ยงระดับต่ามาก
คะแนน
1-4
2. ความเสี่ยงระดับต่า
คะแนน
5-8
3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน
9 - 14
4. ความเสี่ยงระดับสูง
คะแนน
15 - 19
5. ความเสี่ยงระดับสูงมาก
คะแนน
20 - 25
ระดับ
ควำมเสี่ยง

ระดับ
คะแนน

1

1-4

2

5-8

3

9 - 14

4

15 - 19

5

20 - 25

แทนด้วยแถบสี

ควำมหมำย

ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ โดยไม่ ต้ อ งควบคุ ม ความเสี่ ยง ไม่ ต้ อ งมี ก ารจัด การ
เพิ่มเติม
ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ แต่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ค วามเสี่ ย ง
น้อย
เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่พอยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ปานกลาง
ระดับที่ยอมรับต่อไป
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับ
สูง
ที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งด่วนจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
สูงมาก
ระดับที่ยอมรับได้ทันที
น้อยที่สุด

-8ขั้นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

1. ด้านสภาพแวดล้อม เพื่อให้การดาเนินงาน 1.1 ด้านนโยบาย
ด้านพัสดุมีความ
ถูกต้อง โปร่งใส ตาม 1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 2560 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านการจัดหาพัสดุ

เหมือนข้อ 1

กำรประเมินควำมเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ผลประเมิน
โอกาส ผลกระทบ
(1)
(2)
คะแนน (1)x(2)
ระดับ
ให้มีการกาหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือ
2
2
4
ต่ามาก
และปฏิบัติที่ชัดเจน

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
9

1. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ
ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีหนังสือเวียนแจ้งด้านการพัสดุ
เปลี่ยนแปลงแนวทางและข้อปฏิบัติ
บ่อยครั้ง
1.3 ด้านขั้นตอนปฏิบัติงาน 1. การปฏิบัติตามขั้นตอน Flow
กระบวนการบริหารพัสดุที่แตกต่างกัน
2. ผู้ควบคุมกากับการดาเนินการด้าน
พัสดุไม่มีการกาหนดขั้นตอนชัดเจน

3

4

12

ปานกลาง

7

4

4

16

สูง

1

1.4 ด้านบุคลากร

มีการใช้บุคลากรปฏิบัติงาน ในหลาย
หน้าที่

4

4

16

สูง

2

1.5 ด้านตรวจสอบภายใน ไม่มีปัจจัยเสี่ยง
การกาหนดความต้องการ หน่วยงานที่ขอใช้พัสดุ ไม่ได้กาหนด
ใช้พัสดุ
ความต้องการใช้พัสดุ ให้ชัดเจน

-

-

-

-

4

3

12

ปานกลาง

5

-9การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

กำรประเมินควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ผลประเมิน
โอกาส ผลกระทบ
(1)
(2)
คะแนน (1)x(2)
ระดับ
การวางแผนการจัดหาพัสดุ ทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีล่าช้า 4
3
12
ปานกลาง

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
4

๓. ด้านการจัดทา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เหมือนข้อ 1

4. ด้านการดาเนินการ
จัดหาพัสดุ

เหมือนข้อ 1

1. ขั้นตอนการดาเนินการ
จัดหาพัสดุ
2. การจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ดาเนินการเร่งด่วนกระชั้น
ชิด

1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่
ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เกิดข้อผิดพลาดในบางขั้นตอนของ
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

4

4

16

สูง

3

5. ด้ า นการตรวจรั บ
พัสดุ

เหมือนข้อ 1

3

4

12

ปานกลาง

6

6. ด้ า นการจ าหน่ า ย
พัสดุ

เหมือนข้อ 1

การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไป คณะกรรมการตรวจรับขาดความรู้
ตามสัญญาหรือข้อกาหนด ความเข้าใจ ความชานาญในการตรวจ
รับพัสดุ
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมด พัสดุที่ชารุดเสื่อมสภาพไม่นา มา
ความจาเป็นใช้งานเป็น
จาหน่าย
จานวนมาก

3

3

9

ปานกลาง

8

- 10 ขั้นตอนที่ 4 กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง
จากวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
มี ค วามเสี่ ย งระดั บ สู ง ตั้ ง แต่ ค ะแนน 15 - 19 จ านวน 3 ด้ า น ความเสี่ ย งระดั บ ปานกลาง ตั้ ง แต่ ค ะแนน 9 - 14
จานวน 5 ด้าน และ ความเสี่ยงระดับต่ามาก ตั้งแต่คะแนน 1 - 4 จานวน 1 ด้าน ตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังต่อไปนี้
ควำมเสี่ยงระดับสูง ตั้งแต่คะแนน 15 - 19 จำนวน 3 ด้ำน
1. ด้ำนขั้นตอนปฏิบัติงำน
พบว่า การปฏิบัติตามขั้นตอน Flow กระบวนการบริหารพัสดุที่แตกต่างกัน ผู้ควบคุมกากับการดาเนินการ
ด้านพัสดุไม่มีการกาหนดขั้นตอนชัดเจน
แนวทำงแก้ไข
ให้ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยงาน ศึกษาทาความเข้าใจ ตาม Flow กระบวนการบริหารพัสดุ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ผู้ควบคุมกากับการดาเนินการกาหนดขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
2. ด้ำนบุคลำกร
พบว่า มีการใช้บุคลากรปฏิบัติงานในหลายหน้าที่ และไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมอย่างชัดเจน จึงทาให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
แนวทำงแก้ไข
1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม
2. มีการกาหนดขอบเขต โดยมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติงาน
3. ด้ำนกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ
พบว่า เจ้า หน้า ที่ที่ปฏิ บัติง านด้ า นพั สดุ ไม่ปฏิ บัติตาม พรบ.จัดซื้ อ จัดจ้า งและการบริ หารพั สดุภ าครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดาเนินการเร่งด่วนกระชั้นชิด ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในบาง
ขั้นตอนของการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดปัญหาการปฏิบัติงานด้านพัสดุล่าช้า
แนวทำงแก้ไข
กากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
สาหรับความเสี่ยงระดับปานกลาง และ ความเสี่ยงระดับต่ามาก สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กัน กับการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ แต่ความเสี่ยงระดับปานกลางนั้นยังต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับต่อไป ตลอดจนหน่วยงานมีการจัดระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยการกาหนดมาตรการในการ
เฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
1. ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
2. ประกาศสานั ก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ว่า ด้ วยแนวทางปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ตรวจสอบบุค ลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐
3. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
4. การกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
5. ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดาเนินการเพื่อส่งเสริม
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
6. ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส
สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
มีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด
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