รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

โรงพยาบาลน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

คานา
โรงพยาบาลน้้าปาด โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานเพื่อด้าเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านรางการ งบประมาณ และความเสี่ยงที่เกิดจาก
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ปั ญหาอุ ป สรรค/ข้ อ จ้ า กัด ประสิ ทธิ ภ าพในการจั ด ซื้ อ จัด จ้ า งที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ รวมทั้งแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรฐาน COSO (The
Committee of Sponsoring Organization of the tread way Commission ) เพื่อก้าหนดมาตรการ
ส้าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ปัญหากา ร
กระท้ า ผิ ด วิ นั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาส้ า คั ญ และพบบ่ อ ย นอกจากนี้ ยั ง น้ า ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ
กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ มาก้าหนดเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงและ
ความเสียหาย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรการส้าคัญเร่งด่วนทั้ง ๔
มาตรการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท้าผิดวินัย

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
ธันวาคม ๒๕๖๓

สารบัญ
ค้าน้า
สารบัญ
บทที่ ๑

บทนา

๑

บทที่ ๒

สรุปผลการดาเนินการจัดหาพัสดุ

๒

บทที่ ๓

บทวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
- แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

๕
๘
๘
๙

ภาคผนวก

๑๐

บทที่ 1 บทนา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ
สถานที่ทาการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม
และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหารที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
จึงต้องจั ดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน โรงพยาบาลน้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดทาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ มีเจตนารมณ์
มุ่งหวังให้หน่วยงานได้นาข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม โดยแสดงให้เห็นถึง ความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการ
เชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการพัฒนามาตรฐานการดาเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะทั้งในระดับ ชาติและระดับ สากล อันจะส่ งผลต่อการยกระดับค่าดัช นีภ าพลั กษณ์การคอร์รัปชั่ น
(CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
โรงพยาบาลน้าปาด จึงได้จัดทารายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจานวน
รายการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของ
จานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณต่อไป

๒
บทที่ 2
สรุปผลการดาเนินการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ โรงพยาบาลน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน ๙๖๐ โครงการ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ ๙๖๐ โครงการคิ ด เป็ น
ร้อยละ 100 วงเงินได้รับจัดสรร ๔๒,๖๗๗,๘๒๓.๔๓ บาท ดาเนินการจริง ๓๙,๘๗๕,๑๐๔.๖๖ บาท ประหยัด
งบประมาณ ๒,๘๐๒,๗๑๘.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๗
ตารางที่ 1. ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีคัดเลือก
วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-Bidding)
วิธีตลาด อีเล็คทรอนิกส์ (e-Market)
รวม

จานวนโครงการ จานวนเงินที่ดาเนินการ
๙๕๗
๓๐,๐๐๗,๙๓๔.๖๖
3
๙,๘๖๗,๑๗๐.๐๐
๙๖๐
๓๙,๘๗๕,๑๐๔.๖๖

ร้อยละ
๗๕.๒๕
๒๔.๗๕
๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ โรงพยาบาลน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมทั้งสิ้นจานวน ๙๖๐ โครงการ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจานวนสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง
จานวน ๙๕๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๙ คิดเป็นสัดส่วนเงินที่ดาเนินการ ร้อยละ ๗๕.๒๕ รองลงมาคือ
วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จานวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑ คิดเป็นสัดส่วนเงินที่
ดาเนินการ ร้อยละ ๒๔.๗๕ ของจานวนเงินที่ใช้ดาเนินการทั้งหมด
ตารางที่ 2 งบประมาณ งบดาเนินงานภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (การจัดซื้อ)
ลาดับ
รายการ
งบประมาณ ที่ตั้ง
จัดซื้อจริง
ร้อยละ
ไว้
การจัดซื้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้า
น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (รวมวัสดุ
การแพทย์)
ยา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ /ครุภัณฑ์
สานักงาน
รวม

งบประมาณ
คงเหลือ

๒๗๐,๘๔๙.๒๐
๓๒๗,๘๗๒.๙๒
๑๗๗,๒๕๐.๐๐
๙๘,๒๒๑.๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๖,๘๙๐,๙๑๓.๘๕

๒๕๘,๒๕๕.๐๐
๓๒๗,๘๗๒.๙๒
๑๗๖,๙๗๐.๐๐
๙๑,๗๒๕.๒๐
๗๙๔,๘๓๕.๐๐
๖,๘๓๑,๔๓๘.๗๕

๙๕.๓๕
๑๐๐
๙๙.๘๔
๙๓.๓๙
๗๒.๒๖
๙๙.๑๔

๑๒,๕๙๔.๒๐
๐
๒๘๐.๐๐
๖,๔๙๕.๘๐
๓๐๕,๑๖๕.๐๐
๕๙,๔๗๕.๑๐

๑๑,๔๘๗,๘๕๖.๔๖
๒,๗๖๐,๐๐๐.๐๐
๒,๗๔๖,๑๐๐.๐๐

๑๑,๑๕๘,๙๕๘.๗๘
๒,๖๕๔,๐๙๕.๔๓
๒,๗๒๕,๔๕๐.๐๐

๙๗.๑๔
๙๖.๑๖
๙๙.๒๕

๓๒๘,๘๙๗.๖๘
๑๐๕,๙๐๔.๕๗
๒๐,๖๕๐.๐๐

๒๕,๘๕๙,๐๖๓.๔๓

๒๕,๐๑๙,๖๐๑.๐๘

๙๖.๗๕

๘๓๙,๔๖๒.๓๕

๓
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ โรงพยาบาลน้าปาดได้ดาเนินการจัดทาแผนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๖๗๗,๘๒๓.๔๓ บาท โดยแยกเป็นแผนงบประมาณในการดาเนินการจัดซื้อวัสดุและ
ครุ ภั ณ ฑ์ เ ป็ น จ านวนเงิ น ๒๕,๘๕๙,๐๖๓.๔๓ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ ๖๐.๕๙ ใช้ ใ นการจั ดซื้ อ จริ ง จ านวนเงิ น
๒๕,๐๑๙,๖๐๑.๐๘ บาท คิดเป็ นร้ อยละ ๙๖.๗๕ การจั ดซื้อวัสดุที่มีจานวนสูงสุดได้แก่ ค่ายา จานวนเงิน
๑๑,๑๕๘,๙๕๘.๗๘ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๔.๖๐ รองลงมาได้ แ ก่ ค่ า เวชภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย า จ านวนเงิ น
๖,๘๓๑,๔๓๘.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จานวนเงิน ๒,๗๒๕,๔๕๐.- บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๘๙ บาท ค่าสาธารณูปโภค จานวนเงิน ๒,๖๕๔,๐๙๕.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๑ ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวนเงิน ๗๙๔,๘๓๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๘ ตามลาดับ ทั้งนี้ มีการควบคุมกากับการ
จัดซื้อ การสืบราคา และต่อรองราคา เป็นผลให้สามารถควบคุมการจัดซื้อไม่เกินการจัดซื้อที่ตั้งไว้ โดยภาพรวมมีการ
จัดซื้อจริงต่ากว่างบประมาณที่จัดทาแผนใช้จ่ายไว้เป็นจานวน ๘๓๙,๔๖๒.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕
ตารางที่ 3 งบประมาณ งบดาเนินงานภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (การจัดจ้าง)
ลาดับ
รายการ
งบประมาณ
จัดจ้างจริง
ร้อยละ
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
การจัดซื้อ
คงเหลือ
1 ค่าจ้างซ่อมแซม
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๙,๐๓๕.๗๕
๙๙.๐๔
๙๖๔.๒๕
ครุภัณฑ์/สานักงาน
2 ค่าจ้างเหมาทา
๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๕๐,๐๐๐.๐๐
๙๔.๔๔
๕๐,๐๐๐.๐๐
ความสะอาด
3 ค่าจ้างเหมาบริการ ๑,๔๙๘,๔๖๐.๐๐ ๑,๑๔๗,๒๘๑.๐๐
๗๖.๕๖ ๓๕๑,๑๗๙.๐๐
4 ค่าจ้างซ่อมแซม
๔๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๐๔,๒๔๕.๐๐
๙๖.๒๕
๑๕,๗๕๕.๐๐
พาหนะ
5 ค่าจ้างเหมาบริการ ๓,๙๖๒,๘๐๐.๐๐ ๓,๗๐๐,๔๓๖.๖๖
๙๓.๓๘ ๒๖๒,๓๖๓.๓๔
(สนับสนุน)
6 ค่าจ้างเหมา
๓๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๗๗,๓๓๕.๑๗
๘๖.๖๗
๔๒,๖๖๔.๘๓
บารุงรักษาครุภัณฑ์
7 ก่อสร้างอาคาร
๙,๖๑๗,๕๐๐.๐๐ ๘,๓๗๗,๑๗๐.๐๐
๘๗.๑๐ ๑,๒๔๐,๓๓๐.๐๐
พยาบาล
รวม
๑๖,๘๑๘,๗๖๐.๐๐ ๑๔,๘๕๕,๕๐๓.๕๘
๘๘.๓๓ ๑,๙๖๓,๒๕๖.๔๒
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ โรงพยาบาลน้าปาด ได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นจานวนเงิน
๔๒,๖๗๗,๘๒๓.๔๓ บาท แยกเป็นแผนงบประมาณในการดาเนินการจัดจ้างเป็นจานวนเงิน ๑๖,๘๑๘,๗๖๐.- บาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๑ ใช้งบประมาณดาเนินการจัดจ้างจริงเป็นจานวนเงิน ๑๔,๘๕๕,๕๐๓.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ
๘๘.๓๓ รายการจัดจ้างที่มีจานวนสูงสุดได้แก่ ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล จานวนเงิน 8,๓๗๗,๑๗๐.- บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕๖.๓๙ รองลงมาได้แก่ค่าจ้างเหมาบริการ (สนับสนุน) จานวนเงิน ๓,๗๐๐,๔๓๖.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ
๒๔.๙๑ ค่าจ้างเหมาบริการ จานวนเงิน ๑,๑๔๗,๒๘๑.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๒ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
จานวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๒ ค่าจ้างซ่อมแซมพาหนะ จานวนเงิน ๔๐๔,๒๔๕.- บาท คิดเป็น

๔
ร้อยละ ๒.๗๒ ตามลาดับ ทั้งนี้มีการใช้งบประมาณจัดจ้างจริง ต่ากว่างบประมาณที่จัดทาแผนจัดจ้างไว้ จานวนเงิน
๑,๙๖๓,๒๕๖.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๗ โดยเฉพาะการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพยาบาล ได้จัดหาผู้รับจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิก (e-bidding) ทาให้งบประมาณในการดาเนินการก่อสร้างจริงลดลงกว่าหนึ่ง
ล้านบาท

๕
บทที่ 3
บทวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ้า
๔
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึน้ บางครั้ง
๒
น้อย
มีโอกาสเกิดขึน้ น้อยครั้ง
๑
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึน้ ยาก
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน
(บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
๕
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓
ปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการท้างานที่ไม่เหมาะสม
๒
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง
ระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส้าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ
ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เสี่ยงแต่ละสาเหตุ ( โอกาส x ผลกระทบ ) ก้าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
ระดับความเสี่ยง
ช่วงคะแนน
๑
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
๑๕ – ๒๕ คะแนน
๒
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
๙ – ๑๔ คะแนน
๓
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
๔ – ๘ คะแนน
๔
ความเสี่ยงระดับต่้า (Low Risk : L)
๑ – ๓ คะแนน
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก้าหนดแผนภูมความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส้าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
( Likelihood x Impact )

๖
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant ) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ต่้า (LOW)
ปานกลาง (Medium)

คะแนนระดับความเสี่ยง
๑-๓
๔-๘

คะแนน
คะแนน

มาตรการกาหนด

การแสดงสีสัญลักษณ์

ยอมรับความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ ยง แต่มี
มาตรการควบคุ ม ความ
เสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
มี ม า ต ร ก า ร ล ด แ ล ะ
ประเมินซ้้าหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยง

เสี่ยงสูง (High)
๙-๑๔ คะแนน
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน

สีเขียว
สีเหลือง
สีส้ม
สีแดง

ความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5
5
4
3
2
1
1

1 0 15 20
8 12 16
6 9 12
4 6 8
2 3 4

25
20
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10
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4 5
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลน้าปาด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕6๓ พบว่า
ตารางที่ ๔ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลน้้าปาด
ประเด็ น ความ
เสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

๑.กระบวนการ
จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดหา
พัสดุ ตามระเบียบและข้อกฎหมาย
ก้าหนด

๒.บุคลากรด้าน
พัสดุ

ทักษะ ความรู้ ความช้านาญในการ
ด้าเนินการกระบวนการพัสดุ

วัตถุประสงค์

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ลาดับความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
๑๔.๕๘
๑
๓.๔๗
๔.๒๐

เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้บุคลากรด้าเนินการตาม
๓.๐๗
กระบวนการพัสดุได้อย่างถูกต้อง
โปร่งใส ปลอดภัย

ที่มา ; จากค่าเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้บริหารและหัวหน้างาน

๓.๔๐

๑๐.๔๔

๒

๗
๒.๓ การจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ความเสีย่ งที่ยอมรับได้

ความเสีย่ งที่ยอมรับไม่ได้

ความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)

5
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1
1
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ความรุนแรงที่ยอมรับไม่ได้

ความรุนแรงที่ยอมรับได้

1
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

จากแผนภู มิ ค วามเสี่ ย ง (Risk Map) ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและจั ด ล้ า ดั บ
ความส้าคัญของความเสี่ยงด้านการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ สามารถสรุปการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและจัดล้าดับความส้าคัญของความเสี่ยงด้านการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ได้ตาม
ตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล้าดับความส้าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการจัดหาพัสดุ
บุคลากรด้านพัสดุ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk): H) = ๑๔.๕๘ คะแนน
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) = ๑๐.๔๔ คะแนน

จากตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล้าดับความส้าคัญของความเสี่ยงด้านการ
ดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลน้้าปาด น้าผลที่ได้มาก้าหนดมาตรการ วิธีการควบคุม
เพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท้าตัวชี้วัดตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน้้าปาด ก้าหนดประเด็นการประเมินผล
การปฏิบั ติร าชการในมิติภ ายนอก การประเมินประสิ ทธิผ ล รวมทั้งพัฒ นาตามภารกิจหลั กของกระทรวง
สาธารณสุขและภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน้้าปาด ดังนี้
๑. การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้ทั้งรายการและ
งบประมาณ มีการปรับแผนในระหว่างปีเฉพาะรายการจัดซื้อย่อยโดยไม่กระทบวงเงิน
งบประมาณตามแผนที่ได้รับจัดสรร
๒. พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะ ความรู้ ความชานาญ ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จั ด หาพั ส ดุ ให้ ถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส ปลอดภั ย เป็ น ไปตามระเบี ย บ และข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภายใต้ แ ผน
งบประมาณที่ตั้งไว้

๘
จากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
น้าปาด สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงการดาเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้
1. ความเสี่ยงต่อการได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพิจารณาผลการประกวดราคาจากเกณฑ์
ราคา
2. ความเสี่ ย งต่อการได้ ครุ ภั ณฑ์ที่ ไม่มีป ระสิ ทธิภ าพเท่ าที่ค วร หากมี การกาหนดรายละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพาะไม่รอบคอบรัดกุม เนื่องจากพิจารณาผลการประกวดราคาจากเกณฑ์ราคา
3.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๓ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานหลายด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรซึ่ง
ส่งผลให้การดาเนินงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของรัฐบาล ที่กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานเร่งด่วน
กระชั้นชิด ทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและอาจส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ
2. คณะกรรมการด าเนิ นการจั ด ซื้อ จั ดจ้ า งแต่ล ะคณะ ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจใน กฎ
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการพัสดุ
3. การกาหนดราคากลาง และการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยังขาดคณะกรรมการ
ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
4. การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากการเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุของ
เจ้าของงบประมาณไม่กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่ต้องการ
5. การแก้ไขแบบแปลน หรือรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ
6. การกาหนดระยะเวลาการส่ ง มอบพัส ดุ บางรายการให้ เวลากับผู้ ขายหรือผู้ รับจ้ างใช้
เวลานาน ทาให้หน่วยงานไม่ได้ใช้พัสดุในเวลาอันสมควร
๓.๓ ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
โรงพยาบาลน้าปาดได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจานวน ๙๖๐ โครงการ วงเงินจัดสรรตาม
แผนดาเนินการ ๔๒,๖๗๗,๘๒๓.๔๓ บาท จัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจานวนสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน
๙๕๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๙ คิดเป็นสัดส่วนเงินที่ดาเนินการ ร้อยละ ๗๕.๒๕ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จานวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑ คิดเป็นสัดส่วนเงินที่
ดาเนินการ ร้อยละ ๒๔.๗๕ ของจานวนเงินที่ใช้ดาเนินการทั้งหมด โดยแยกเป็นแผนงบประมาณในการดาเนินการ
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เป็นจานวนเงิน ๒๕,๘๕๙,๐๖๓.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๙ ใช้ในการจัดซื้อจริง จานวนเงิน
๒๕,๐๑๙,๖๐๑.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๕ ทั้งนี้ มีการควบคุมกากับการจัดซื้อ การสืบราคา และต่อรองราคา
เป็นผลให้สามารถควบคุมการจัดซื้อไม่เกินการจัดซื้อที่ตั้งไว้ โดยภาพรวมมีการจัดซื้อจริงต่ากว่างบประมาณที่จัดทา
แผนใช้จ่ายไว้เป็นจานวน ๘๓๙,๔๖๒.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕ แยกเป็นแผนงบประมาณในการดาเนินการจัด
จ้างเป็นจานวนเงิน ๑๖,๘๑๘,๗๖๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๑ ใช้งบประมาณดาเนินการจัดจ้างจริงเป็นจานวน
เงิน ๑๔,๘๕๕,๕๐๓.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๓ ทั้งนี้มีการใช้งบประมาณจัดจ้างจริง ต่ากว่างบประมาณที่

๙
จัดทาแผนจัดจ้างไว้ จานวนเงิน ๑,๙๖๓,๒๕๖.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๗ โดยเฉพาะการจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคารพยาบาล ได้จัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิก (e-bidding) ทาให้งบประมาณในการ
ดาเนินการก่อสร้างจริงลดลงกว่าหนึ่งล้านบาท รวมใช้งบประมาณดาเนินการจริง ๓๙,๘๗๕,๑๐๔.๖๖ บาท
ประหยัดงบประมาณ ๒,๘๐๒,๗๑๘.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๗
๓.๔ แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ที่จะนาไปสู่การปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบปัญหาอุปสรรค ในการประชุมประจาเดือน
2. มีการปรับแผนรายการย่อยระหว่างปีให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จาเป็นโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร
๓. แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
1) กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ควรสารวจองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมว่า
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่นอกเหนือจากอาคารที่ก่อสร้าง เพื่อให้การจัดสรรวงเงินงบประมาณ
เพียงพอต่อการดาเนินการก่อสร้าง
2) ให้แต่ละส่วนงานศึกษาการกาหนดความต้องการในการจัดซื้ อจัดจ้าง และให้ดาเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) หน่วยงานผู้ใช้พัสดุ ต้องจัดทารายละเอียดพัสดุที่ต้องการในการจัดหาพัสดุใช้ชัดเจน เช่น ประเภท
ชนิด ขนาด สี แบบ จานวน เป็นต้น
4) การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลน้าปาด จะต้องดาเนินการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างตามที่
ระเบียบกาหนด เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
5) อบรม/ประชุมชี้แจงให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลน้าปาด
และเจ้าหน้าที่พัสดุทุกหน่วย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เป็นปัจจุบัน
๔. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
โรงพยาบาลน้ าปาด จั ง หวัด อุตรดิ ตถ์ มีแ นวทางปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภ าพของการจั ดหาพัส ดุ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ดังนี้
1. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นพั ส ดุ ใ ห้ มี ทั ก ษะและองค์ ค วามรู้ สามารถด าเนิ น งานได้ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ
2. ขึ้นทะเบียนผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการในกรณีมีความจาเป็นต้อง
จัดซื้อจัดจ้าง
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ กฎ ระเบียบด้านงานพัสดุให้บุคลากรในหน่ว ยงานรับทราบ และ
สามารถดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
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