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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้  ได้ท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
2562 (เดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562)  ซึ่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้ได้รับจัดสรรงบประมำณ
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 3๒๔,000.00 บำท (สำมแสนสองหมื่นสี่พันบำทถ้วน) กำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพื่อแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำ มีผล
กำรด ำเนินงำนจัดซื ้อจัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื ้อจัดจ้ำงเป็นอย่ำงไร เพื่อให้เป็นไปตำมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ที่ก ำหนดส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำผล
วิเครำะห์ไปปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป 

1.รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ ำนวนรำยกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2562 จ ำแนกตำม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

วิธีกำรจัดหำ 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป 
  

วิธีกำรคัดเลือก วิธีเฉพำะเจำะจง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
กำรจัดซื้อ     ๑๗ ๔๘.๕7 
กำรจัดจ้ำง     ๑๘ ๕๑.๔3 
รวม     ๓๕ 100 

 ในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้  ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน  
๓๕ โครงกำร ด ำเนินกำรจัดหำโดยเฉพำะเจำะจงทั้งหมด ซึ่งแยกเป็นกำรจัดซื้อ จ ำนวน ๑๗ โครงกำร ร้อยละ 
๔๘.๕7 และจัดจ้ำง จ ำนวน ๑๘ โครงกำร ร้อยละ ๕๑.๔3 

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2562 
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีกำรจัดหำ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

บำท ร้อยละ 

กำรจัดซื้อ ๑๗ 1๖๑,๔๔๐.๐0 ๗๖.๗7 

กำรจัดจ้ำง ๑๘ ๔๘,๘๐๕.๒๑ ๒๓.๒3 

รวม ๓๕ ๒๑๐,2๔๕.๒๑ 100.00 

 จำกตำรำง จะเห็นได้ว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมทันตำม
แผนกำรจัดหำพัสดุ โดยด ำเนินกำรจัดซื้อ จ ำนวน ๑๗ โครงกำร งบประมำณ 1๖๑,๔๔๐.๐0 บำท ร้อยละ 
๗๖.๗7 จัดจ้ำง จ ำนวน ๑๘ โครงกำร งบประมำณ ๔๘,๘๐๕.๒๑ บำท ร้อยละ ๒๓.๒3 

  

๑ 



ในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุทั้งหมด เป็นไปตำม 
 1.พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
  2.ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.2560 

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำม
เสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ได้แก่ระดับโอกำสที่จะเกิด
ควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณนำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม 
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆครั้ง 

 
  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย
พิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

2 
 



 ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำร
พิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร
จัดแบ่งดังนี้ 
 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ ำ 
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง สีส้ม 
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำร

ควบคุมควำมเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง สีเขียว       
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
 
 
 
 

ควำม
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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2.1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล้ี  
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  1.กำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่เป็นไปตำมแผนฯ 
  2.คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบพัสดุ 
  3.ขำดระบบสำรสนเทศที่ช่วยในกำรเปิดเผยข้อมูลงบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
  4.เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้ำใจถึงกำรจัดเตรียมเอกสำรเพื่อประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่
ถูกต้องครบถ้วนตำมระเบียบ 

  เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับ
ใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่เป็นไปตำมแผนฯ 3 3 9 (4) 
2 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงยังขำด

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบพัสดุ 
4 5 20 (2) 

3 ขำดระบบสำรสนเทศที่ช่วยในกำรเปิดเผยข้อมูล
งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง 

5 3 15 (3) 

4 เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้ำใจถึงกำรจัดเตรียม
เอกสำรเพื่อประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที ่ถูกต้อง
ครบถ้วนตำมระเบียบ 

5 5 25 (1) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5     (1) 

4     (2) 

3   (4)  (3) 

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 

ควำม
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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  จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เสี่ยง จัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้ดังนี ้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้ำใจถึงกำรจัดเตรียมเอกสำรเพ่ือ
ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ถูกต้องครบถ้วนตำมระเบียบ 

ล ำดับ 1 (สูงมำก = 25คะแนน) 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงยังขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในระเบียบพัสดุ 

ล ำดับ 2 (สูงมำก = 20คะแนน) 

ขำดระบบสำรสนเทศที่ช่วยในกำรเปิดเผยข้อมูลงบประมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง 

ล ำดับ 3 (สูงมำก = 15 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่เป็นไปตำมแผนฯ ล ำดับ 4 (สูง = 9 คะแนน) 
 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับคือสูงมำก 
(Extreme) และเสี่ยงสูง (High) โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
     เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 
 

1.เจ้ำหน้ำที่ หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
กรรมกำร ยังไม่เข้ำใจใน 

      1.พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 
  2.ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ.2560 
 2. ยังไม่เข้ำใจระบบกำรจัดซื้อ จัด
จ้ำง กำรเตรียมเอกสำร และกำร
ค ำนวณวันตรวจรับให้ตรงตำม
เงื่อนไขท่ีระบุ 
3.กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 

      เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ตรงตำมแผนฯ 
กรณีจัดซื้อนอกเหนือจำกแผนฯ ให้
ขอควำมเห็นชอบเป็นครั้งๆไป 
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2.2.การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 

 1.กำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงบำงรำยกำรเป็นงำนที่ต้องกระท ำอย่ำงเร่งด่วน ไม่เป็นไปตำมแผนฯ
ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยง เกิดข้อผิดพลำดในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ 
 2.คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบพัสดุ  
 3.ขำดระบบสำรสนเทศที่ช่วยในกำรเปิดเผยข้อมูลงบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ ำง 
 4.เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้ำใจถึงกำรจัดเตรียมเอกสำรเพื่อประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตำมระเบียบ 

2.3.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการประหยัดงบประมาณ 

 ในปีงบประมำณ 2562  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี ้ ได้ร ับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน            
3๒๔,000.00 บำท และได้ใช้จ่ำยงบประมำณทั้งหมด ๔๐๕,๑๐๕.๕๙ บำท เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
จ ำนวน ๘๑,๑๐๕.๕๙ บำท คิดเป็นร้อยละ 2๕.๐๓ เนื่องจำกเหตุผล ดังนี้ 
  1.ในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้มีกำรพัฒนำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนตำมระบบ 5 ส. ซึ่งต้องมีกำรปรับปรุงในระบบข้อมุลข่ำวสำร อำคำรสถำนที่   
  2.มีกำรระบำดของโรคชิกุนคุณยำและโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ จึงได้ท ำโครงกำรควบคุม
โรคติดต่อในพ้ืนทีเ่ป็นวงกว้ำง 
  3.จัดท ำโครงกำรประชุมกำรด ำเนินงำนกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด 
  4.มีกำรประชุมและประสำนงำนที่เพ่ิมข้ึนมำก จึงใช้งบประมำณในส่วนของค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง
และค่ำเดินทำงท่ีเพ่ิมข้ึน 

ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณเพ่ิมข้ึนจำกแผนเงินงบประมำณท่ีก ำหนดไว้ 

2.4.แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค ในข้อ ๒.๒ และ 2.3 สำมำรถน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงเบื้องต้นได้ดังนี้ 
 1.ให้แต่ละงำนศึกษำก ำหนดควำมต้องกำรในกำรขอซื ้อขอจ้ำง และให้ด ำเนินกำรเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560   

 2.เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษำระเบียบที่ออกมำใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดใน
กำรปฏิบัติงำน 
 3.พัฒนำระบบสำรสนเทศ ระบบกำรรำยงำนผลข้อมูลกำรใช้งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัด
จ้ำงที่สำมำรถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ ให้ควำมเป็นธรรมกับผู้เสนองำน เสนอรำคำ  
 ๔.จัดท ำแผนงบประมำณที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริงและวำงแผนส ำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้เงิน
งบประมำณนอกแผนเงินงบประมำณ 
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