
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหการจดัซื้อจดัจาง  

ประจําป ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลาํพูน 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

คํานํา 

 หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  ไดจัดทํารายงานผลการวิเคราะห

จัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือแสดงใหเห็นวาในรอบปท่ีผานมา มีผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัด

จางจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางเปนอยางไร เพ่ือใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ) ท่ีกําหนดสวนราชการมีการ

วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบปท่ีผานมา และเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางใน

ปงบประมาณถัดไป 

 

      สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

       ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

             หนา 

บทท่ี ๑ : บทนํา 

 ๑.๑ หลักการและเหตุผล       ๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงค       ๑ 

 ๑.๓ วธิีการดําเนินการ       ๑ 

บทท่ี ๒ : ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๔    ๒ 

บทท่ี ๓ : การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางป ๒๕๖๔    ๖-๑๓ 

 - การวิเคราะหความเสี่ยง        

 - การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ    

 - ปญหาและอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ างป ๒๕๖๔              

 - แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง     

      อันจะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ภาคผนวก 

  

 ๑.คําสั่งสํานักงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง                              

           เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการวิเคราะหจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

         ๒.แผนการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

        



                                                                                                     ๑ 

 

บทท ี่ ๑ บทนํา 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

เปนหนวยงานท่ีเขการ ับประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครฐั Integrity( & Transparency 

Assessment) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ซ่ึงถือเปนโอกาสท่ีสำคัญท่ีสวนราชการสามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งของหนวยงานท่ีมีคุณธรรม 

และความโปรงใส ท้ังนี้ มีกระบวนการหนึ่งท่ีจะตองดนินการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางในรอบป 
 

ท่ีผานมา ซ่ึงจะเห็นไดวา เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกสวนราชการ มีความเปลี่ยนแปลงครั้ง 
ยิ่งใหญเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับ 
ใชจึงทําใหการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ จะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาว 
 

                  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ไดเห็นถึงความสำคัญตามกรณีดังกลาวจึงไดจัดใหมีการ วิเคราะหความเสี่ยงการจัดซ้ือจัดจาง ประจำป ๒๕๖๓ ข้ึน 
เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมารวมกันพิจารณา วิเคราะหสภาพปญหา และแนวทางการแกไขปญหาตอไป 
 
 

๑.๒ วัตถุประสงค 

๑.๒.๑ เพ่ือใหรวมกันวิเคราะหไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความเสี่ยงเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

๑.๒.๒ เพ่ือสรางความรูความเขาใจรวมกันในเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง 

๑.๒.๓ เพ่ือรับทราบปญหาหรือสาเหตุเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

๑.๒.๔ เพ่ือรวมกันวิเคราะหเก่ียวกับปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข 

 
 
๑.๓ วิธีการดำเนินการ 

 
๑.๓.๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ไดมีคำสั่งท่ี ๒๕๒/๒๕๖๔   ลงวันท่ี 

๙พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แตงตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
  

๑.๓.๒ ดำเนินการจัดประชุมกลุมยอย(work shop) เพ่ือระดมความคิดเห็นวิเคราะหปญหา 
แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
 

๑.๓.๓ รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการประชุมกลุมยอยท่ีไดวิเคราะหมาประมวลผลทำรายงาน 
การวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง 

๑.๓.๔ เสนอผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ 

 

 

 



 

                                                                                                                        ๒                                                                                                              

บทท่ี ๒ 

ขอมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ลําดับ

ท่ี เดอืน ช่ือโครงการ แหลงเงนิ  จํานวนเงนิ  วธีิการจัดหา  ประเภทการจัดหา   

             ซื้อ   จาง    

  

  ตุลาคม 

2563     -             

  

  

พฤศจกิายน 

2563          

 

 รวม        

1 

ธันวาคม

256๓ 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามัน   

พ.ย.2563 งบประมาณ   4940 เฉพาะเจาะจง  4940 

 

  

                  

    รวม   4940            4940     

2 

 มกราคม 

256๔ 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามัน

เช้ือเพลงิ เดอืน ธ.ค.

2563 งบประมาณ     4600  เฉพาะเจาะจง 4600     

3   จัดซอวัสดุ สํานักงาน งบประมาณ 18790 เฉพาะเจาะจง  18790 

 

  

 

  

 

         

4   ซอมบํารุงยานพาหนะ งบประมาณ        3234.18  เฉพาะเจาะจง    3234.18   

5    จัดจางเชาอินเตอรเน็ต  งบประมาณ  631.30                       -     631.30   

 6   

จัดจางติดต้ังระบบ

ประปา งบประมาณ 3600   3600   

     รวม    30855.48    22990  7465.48   

7 

  กุมภาพันธ 

256๔ 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามัน

เช้ือเพลงิ  ม.ค.2564 งบประมาณ        7860  เฉพาะเจาะจง  7860 

 

  

8   จัดจางเชาอินเตอรเน็ต งบประมาณ 631.30  เฉพาะเจาะจง      631.30   

 

           

 

          

    รวม       8491.30   7860 631.30    



 

 

 

                                                                                              

   ๓ 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ 256๔ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลาํพูน 

ลําดับ

ท่ี เดอืน ช่ือโครงการ แหลงเงนิ  จํานวนเงนิ  วธีิการจัดหา  ประเภทการจัดหา   

             ซื้อ   จาง    

9 

  มนีาคม 

256๔ 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

เดอืน  ก.พ.256๔ งบประมาณ      ๙,๒๗0  เฉพาะเจาะจง   ๙,๒๗๐     

10   จัดจางเชาอินเตอรเน็ต งบประมาณ       ๖๓๑.๓๐ เฉพาะเจาะจง   ๖๓๑.๓๐   

 

  

 

         

    รวม   

   

๙,๙๐๑.๓๐    8๒๗๐ ๖๓๑.๓๐    

1๑ 

 เมษายน 

256๔ 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

เดอืน ม.ีค.256๔ งบประมาณ        ๗,๑๓๐  เฉพาะเจาะจง 7๑๓๐     

1๒   จัดจางเชาอินเตอรเน็ต งบประมาณ       ๖๓๑.๓๐ เฉพาะเจาะจง  ๖๓๑.๓๐   

 

          

            

                  

                  

    รวม   

     

๗๗๖๑.๓๐    ๗๒๗๐  ๖๓๑.๓๐    

1๓ 

  พฤษภาคม 

256๔ 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

เดอืนเม.ย.256๔ งบประมาณ        ๕๓๐๐  เฉพาะเจาะจง ๕๓๐๐     

1๔   วัสดุสํานักงาน งบประมาณ 

       

๑๔๓๔๕ เฉพาะเจาะจง  ๑๔๓๔๕      

1๕   จัดซื้อวัสดุงานบาน งบประมาณ     ๓๔๗๕  เฉพาะเจาะจง      ๓๔๗๕       

๑๖   จัดจางเชาอินเตอรเน็ต งบประมาณ ๖๓๑.๓๐ เฉพาะเจาะจง  ๖๓๑.๓๐   

 

          

    รวม   ๒๓๗๕๑.๓๐   ๒๓๑๒๐ ๖๓๑.๓๐   

         



 

 

 

                                                                                                    ๔ 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ 256๔ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลาํพูน 

ลําดับ

ท่ี เดอืน ช่ือโครงการ แหลงเงนิ  จํานวนเงนิ  วธีิการจัดหา  ประเภทการจัดหา   

             ซื้อ   จาง    

1๗ 

 มถิุนายน 

256๔ 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

เดอืน  พ.ค.256๔ งบประมาณ        ๕๗๐๐  เฉพาะเจาะจง         ๕๗๐๐      

          

 

          

    รวม        ๕๗๐๐           ๕๗๐๐ 

 

  

๑๘ 

  กรกฎาคม 

256๔ 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

เดอืน ม.ิย.256๔ งบประมาณ        ๗๖๘๐ เฉพาะเจาะจง        ๗๖๘๐     

๑๙   จัดจางทําทําเนียบผูบริหาร งบประมาณ        ๑๑๐๐ เฉพาะเจาะจง          ๑๑๐๐   

               

          

          

    รวม        ๘๗๘๐        ๗๖๘๐       ๑๑๐๐                          

๒๐ 

  สงิหาคม 

256๔ 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

เดอืน ก.ค..256๔ งบประมาณ ๕๗๐๐ เฉพาะเจาะจง        ๕๗๐๐      

          

          

                  

                  

    รวม        ๕๗๐๐         ๕๗๐๐ 

 

  

                  

          

 

 



                                                                                            ๕ 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ 256๔ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลาํพูน 

ลําดับ

ท่ี เดอืน ช่ือโครงการ แหลงเงนิ  จํานวนเงนิ  วธีิการจัดหา  ประเภทการจัดหา    

             ซื้อ   จาง    

๒๑ 

  กันยายน 

256๔ 

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

ส.ค.256๔ งบประมาณ        ๗๔๕๐  เฉพาะเจาะจง 

        

๗๔๕๐  

 

  

2๒   

จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

ก.ย.256๔ งบประมาณ        ๓๙๐๐ เฉพาะเจาะจง         ๓๙๐๐       

 ๒๓   ซอมแซมวัสดุสํานักงาน       ๙๘๘๕  เฉพาะเจาะจง 

 

 ๙๘๘๕   

     รวม    ๒๑๒๓๕    ๑๑๓๓๕๐  ๙๘๘๕   

    รวมเปนเงนิทั้งสิ้น   

   

๑๒๕,๗๑๕.๖๘      ๑๐๔๗๔๐ ๒๐๙๗๕.๖๘      

          

 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง       

ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ บาท  

       ผลการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ ๒๕๖๔  มีรายการจัดซ้ือ/จัดจาง จํานวน ๒๓  รายการ แยกเปนจัดซ้ือจํานวน 

๑๔ รายการ จํานวนเงิน ๑๐๔,๗๔๐ บาท      

 จัดจาง จํานวน ๙ รายการ จํานวนเงิน ๒๐,๙๗๕.๖๘ บาท  รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๒๕,๗๑๕.๖๘ บาท 

(หนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันเจ็ดรอยสิบหาบาทหกสิบแปดสตางค) ) คิดเปนรอยละ ๗๗.๖๐ 

ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        ๖ 

 

บทท่ี ๓.การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  ไดทําการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 
2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2564 จํานวนท้ังสิ้น ๑๖,๒๐๐ บาท  ( หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน ) การจัดทํา
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อแสดงใหเห็นวาในรอบปที่ผานมา มีผลการ
ดําเนินงานจัดซื้อจัดจางจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางเปนอยางไร  เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment 
:MOPH ITA) ท่ีกําหนดสวนราชการมีการวิเคราะห   ผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบป   ที่ผานมา และนําผลวิเคราะห
ไปปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป 

ในการดําเนินการจัดหาพัสดุท้ังหมด  เปนไปตาม 
 1.พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
๑. รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจาง 
ตารางท่ี ๑ แสดงรอยละของจํานวนรายการท่ีดําเนินการแลวเสร็จการจัดซ้ือ/จัดจาง  ดวยเงินงบประมาณรายจาย

ประจําป ๒๕๖๔ 

 

จํานวนโครงการ วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

เฉพาะเจาะจง  รอยละ วิธีประกาศเชิญชวน 

การจัดซ้ือ ๑๔ ๖๐.๘๗  

การจัดจาง ๙ ๓๙.๑๓  

รวม ๒๓ ๑๐๐  

ในปงบประมาณ ๒๕๖๔  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  ไดจัดซื้อจัดจาง จํานวน  ๒๓ รายการ 

ดําเนินการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจงทั้งหมด  ซึ่งแยกเปนการจัดซื้อ จํานวน ๑๔ รายการ คิดเปน   รอยละ 

๖๐.๘๗ และจัดจาง จํานวน ๙ รายการ คิดเปนรอยละ ๓๙.๑๓ 
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ตารางที่ ๒ แสดงรอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวยเงินงบประมาณรายจายประจําป 

๒๕๖๔ 

 

วิธีการ

จัดหา 

จํานวน

โครงการ 

ผลการจัดหาตามแผน ผลการดําเนินการ 

เป นไปตาม

แผน 

ไ ม เ ป น ไ ป

ตามแผน 

วงเงิน จัดหาได ประหยัด 

การจัดซ้ือ ๑๔ ๑๔  ๑๐๔,๗๔๐ ๑๐๔,๗๔๐  

การจัดจาง ๙ ๙  ๒๐,๙๗๕.๖๘ ๒๐,๙๗๕.๖๘  

รวม ๒๓ ๒๓  ๑๒๕,๗๑๕.๖๘ ๑๒๕,๗๑๕.๖๘  

             

 

จากตาราง จะเห็นไดวา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดตามทันตาม

แผนการจัดหาพัสดุดวยเงินงบประมาณ  โดยดําเนินการ 

จัดซ้ือจํานวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๑๐๔,๗๔๐ บาท  

จัดจาง จํานวน ๙ รายการ วงเงิน ๒๐,๙๗๕.๖๘ บาท 

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๒๕,๗๑๕.๖๘   บาท  

 คิดเปนรอยละ ๗๗.๖๐ ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร  

ในการดําเนินการจัดหาพัสดุท้ังหมด  เปนไปตาม 
 1.พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
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๒.การวิเคราะหความเส่ียงดานการจัดซ้ือจัดจาง 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความ
เสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง โดย
กําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแกระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ
เนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา    
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ของ
ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (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 ความเสี่ยงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจาก การพิจารณาจัด
ระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน (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       
 

 

ตารางระดับของความเส่ียง (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 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2.1. การวิเคราะหความเส่ียงดานการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดมีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด
จาง 
  1.การดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง ไมเปนไปตามแผนฯ 
  2.คณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบพัสดุ 
  3.ขาดระบบสารสนเทศท่ีชวยในการเปดเผยขอมูลงบประมาณ ผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 
  4.เจาหนาที่ที ่เกี่ยวของ ยังไมเขาใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจางท่ี
ถูกตองครบถวนตามระเบียบ 

  เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 

ลําดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ลําดับ 

ความเส่ียง 
1 การดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง ไมเปนไปตามแผนฯ 3 3 9 (4) 
2 คณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางยังขาด

ความรูความเขาใจในระเบียบพัสดุ 
4     5 20 (2) 

3 ขาดระบบสารสนเทศท่ีชวยในการเปดเผยขอมูล
งบประมาณ ผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

5 3 15 (3) 

4 เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ยังไมเขาใจถึงการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจางที่ถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบ 

5 5 25 (1) 

 
แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
  

5     (1) 

4     (2) 

3   (4)  (3) 

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
 

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง  สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานการ
จัดซ้ือจัดจาง ไดดังนี้ 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานการจัดซ้ือจัดจาง 
ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ยังไมเขาใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือ
ประกอบการจัดซ้ือจัดจางท่ีถูกตองครบถวนตามระเบียบ 

ลําดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน) 

คณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางยังขาดความรูความ
เขาใจในระเบียบพัสดุ 

ลําดับ2(สูงมาก = 20คะแนน) 

ขาดระบบสารสนเทศท่ีชวยในการเปดเผยขอมูลงบประมาณ 
ผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

ลําดับ3(สูงมาก = 15 คะแนน) 

การดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง ไมเปนไปตามแผนฯ ลําดับ4(สูง = 9 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับคือสูงมาก (Extreme) 
และเสี่ยงสูง (High) โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทา ประจําปงบประมาณ2562 มีดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปจจัยความเส่ียง 
     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซํ้า หรือถาย
โอนความเสี่ยง 
 

1.เจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี 
กรรมการ ยังไมเขาใจใน 

1.1.พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จางและการจัดหาพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
1.2.ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
 2. ยังไมเขาใจระบบการจัดซ้ือ  
จัดจาง การเตรียมเอกสาร และการ
คํานวณวันตรวจรับใหตรงตาม
เง่ือนไขท่ีระบุ 
3.การเบิกจายงบประมาณ 
ท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 

      เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได 

- การจัดซ้ือจัดจางใหตรงตามแผนฯ 
กรณีจัดซ้ือนอกเหนือจากแผนฯ ให
ขอความเห็นชอบเปนครั้งๆไป 
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2.2.การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค 

 1.การดําเนินงานจัดซื้อจัดจางบางรายการเปนงานที่ตองกระทําอยางเรงดวน  ไมเปนไปตามแผนฯสงผล
ใหเกิดความเสี่ยง เกิดขอผิดพลาดในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางได 
 2.คณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบพัสดุ 
 3.ขาดระบบสารสนเทศท่ีชวยในการเปดเผยขอมูลงบประมาณ ผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 
 4.เจาหนาที่ที ่เกี่ยวของ ยังไมเขาใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจางที่ถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบ 
 

2.3.การวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการประหยัดงบประมาณ 

ตารางแสดงผลการวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๔                            

กับปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ปงบประมาณ จัดซ้ือ จัดจาง รวม รอยละของวงเงินท่ีไดรับ

จัดสรร 

๒๕๖๓ ๑๕๔,๗๒๕ ๘๒,๘๐๘.๒๒ ๒๓๗,๕๓๓.๒๒ ๘๐.๕๒ 

๒๕๖๔ ๑๐๔,๗๔๐  ๒๐,๙๗๕.๖๘ ๑๒๕,๗๑๕.๖๘ ๗๗.๖๐ 

  

จากตาราง จะเห็นไดว า สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดดําเนินการจัดซื ้อจัดจาง จากเง ิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรของปงบประมาณ ๒๕๖๓ กับ ๒๕๖๔ พบวาในปงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการจัดซื้อจัด

จางนอยกวาปงบประมาณ ๒๕๖๓ รอยละ ๒.๙๒ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร แสดงวา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สสอ.ปาซางสามารถประหยัดงบประมาณ ในการจัดซ้ือจัดจาง  

 

๒.๓ แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรังการจัดซื้อจัดจาง                  

ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 ๑.เตรียมขอมูลรายละเอียดงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

 ๒.ประชุมจัดทําแผนการจัดซ้ือ/จัดจาง                                                                                                                    

       ๓.. นําขอมูลการจัดซ้ือจัดจางใน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕  เพ่ือสามารถประหยัดงบประมาณ ในการจัดซ้ือจัดจาง  ในปตอไป  

 ๔.เจาหนาที่พัสดุเตรียมการจัดทํารายละเอียดพัสดุที่ตองการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

และแผนการจัดหาพัสดุของหนวยงาน ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไวใหมากท่ีสุด  เพ่ือใหงานพัสดุมีเวลาในการ 

 

 

 



                                                                                                           ๑๓ 

 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจางมีขั ้นตอนที่ตองปฏิบัติ ระยะเวลา ขั้นตอน ตาม

ระเบียบ/กฎหมายท่ีกําหนดไว 

 ๕.เจาหนาที ่พัสดุตองศึกษาระเบียบที่เกี ่ยวของใหละเอียด ถี่ถวน เพื ่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน 

 ๖.ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามข้ันตอนและระเบียบฯหนังสือสั่งการท่ีกําหนด 

 ๗.พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู ความสามารถของเจาหนาท่ี ในการดําเนินงาน 

พัสดุ 

 

 

                                                         
(นางยุวรี  นิ้มเจริญ)  

   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

      ผูรายงาน  

  

  

                                         รับทราบ 

                                                                        
                                                                   ( นายศรีพรหม  กาสกูล) 

 

 

 

 

   

   
  

 
                                                                                                      

 



                                                                                      
                                          

                                    คําสั่งสํานักงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

                      เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการวิเคราะหจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  ไดจัดทําการวิเคราะหจัดซ้ือจัดจาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือแสดงใหเห็นวาในรอบปท่ีผานมา มีผลการดําเนินงานจัดซ้ือ  จัดจางจําแนกตาม

วิธีการจัดซ้ือจัดจางเปนอยางไร เพ่ือใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ) ท่ีกําหนดสวนราชการมีการวิเคราะหผลการ

จัดซ้ือจัดจางในรอบปท่ีผานมา และเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางใน

ปงบประมาณถัดไป ดังรายชื่อตอไปนี้ 

๑.นายศรีพรหม  กาสกูล  ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอปาซาง           ประธานคณะทํางาน 

๒.นายยงยุทธ  ปนสกุล  ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       คณะทํางาน 

๓.นางศิรินทร   เลสัก   ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       คณะทํางาน 

๔.นางจงกล   ศิลปศุภร ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทํางาน 

๕.นางยุวรี     นิ้มเจริญ  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางานและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ี 

๑.วิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

๒.รายงานผลการวิเคราะหใหหัวหนาสวนราชการทราบ 

๓.นําขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป  

 

        สั่ง ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

            

     (นายศรีพรหม  กาสกูล) 

                                                   สาธารณสุขอําเภอปาซาง 

                                                                                                          ๑๔ 
 



   

               

แผนการจัดซ้ือ/จัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

งบดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามภาระกจิพ้ืนฐานสํานักงานสาธารณสุขอําเ  

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 162,000 บาท(หน่ึงแสนหกหม่ืนสองพันบาทถว  

               

ลําดับ รายการ 

จํานวนเงิน แผนการจัดซ้ือ/จัดจ  

งบประมาณท่ี

จัดสรร  ต.ค.2563  พ.ย.2563 

 ธ.ค.

2563  ม.ค.2564 

 ก.พ.

2564  มี.ค.2564   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 คาสาธารณูปโภค      38,000       3,100      3,100  

      

3,100        3,100  

      

3,100        3,100          

      

  

      

  

      

  

     

  

     

  

2 คาวัสดุสํานักงาน      48,000          

     

24,000          

     

          

3 คาวัสดุงานบาน      10,000              5,000          

      

        

4 คาวัสดุคอมพิวเตอร      32,000      

      

8,000    

      

8,000              

      

        

5 คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง      91,000       8,000      8,000  

      

8,000        8,000  

      

8,000        8,000          

      

  

      

  

      

  

     

  

     

  

6 คาจางทําความสะอาด      30,000        3,000  

      

3,000        3,000  

      

3,000        3,000          

      

  

      

  

      

  

     

    

7 

คาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการ      25,000      25,000  

     

25,000  

     

25,000  

     

25,000       25,000         

     

  

     

  

     

  

    

    

8 

ซอมแซมครุภัณฑ

สํานักงาน      21,000          

     

11,000        

     

        

                         600              

  รวม    295,000     11,100    39,100  

     

47,100  

     

68,100  

     

58,100       39,700         

     

  

     

  

     

  

    

  

     

  

               

 

 

     

    

 

 
 

     (ลง

ชื่อ) ผูจัดทํา/ผูเสนอ 

     

   

  

 

                  

(นาง

ยุวร ี 

น้ิม

เจริญ) 

       

                

           นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ 

    

           

   



               เจาหนาท่ีการเงิน 

             

               

  

  

             
 



 

       

 

 

 


