
 

 

 

 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 งบลงทุน งบด าเนินงาน               

งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2562 

 
 

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

ค ำน ำ 
กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัแพร่ ได้จดัท ารายงานการ 



วิเคราะห์จัดซือ้ จัดจ้าง งบลงทุน งบด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยให้มีการ     

น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพฒันากระบวนการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซือ้จัดจ้าง       

ท่ีต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการด าเนินงาน  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ        

เกิดความคุ้มค่า ต่อประโยชน์ภาครัฐ และน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ดงักล่าวไปเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ่ไป 
 

        กลุม่งานบริหารทัว่ไป 

        ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัแพร่ 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 1. ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบด าเนินงาน ปี 25 62 จ านวน 23 โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวนเงินทั้งสิ้น 48,258,085.-บาท (สี่สิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดสิบห้าบาทถ้วน) และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่        
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อย จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบลงทุน งบด าเนิน งาน ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
วิธีการ 
จัดหา 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว ้(บาท) 

จ่ายจริง 
 (บาท) 

ผลต่าง        
(บาท) 

การเบิกจ่าย
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1. 
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล       
ขนาด 55 น้ิว   

เฉพาะเจาะจง 46,400 46,400 - 100.00 สสจ.แพร ่

2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI  Lumens เฉพาะเจาะจง 42,500 42,500 - 100.00 สสจ.แพร ่
3. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 น้ิว เฉพาะเจาะจง 40,000 40,000 - 100.00 สสจ.แพร ่

4. 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร        
แบบท่ี 3 

เฉพาะเจาะจง 92,000 92,000 - 100.00 สสจ.แพร ่

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบท่ี 2 เฉพาะเจาะจง 92,000 92,000 - 100.00 สสจ.แพร ่
6. หน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เฉพาะเจาะจง 151,200 151,200 - 100.00 สสจ.แพร ่
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 เฉพาะเจาะจง 147,000 147,000 - 100.00 สสจ.แพร ่
8. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 e-bidding 1,050,000 1,050,000 - 100.00 สสจ.แพร ่
9. อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก(External Storage) e-bidding 570,000 570,000 - 100.00 สสจ.แพร ่
10. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) เฉพาะเจาะจง 270,000 270,000 - 100.00 สสจ.แพร ่
11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Fiber ส าหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก e-bidding 700,000 678,000 22,000 96.87 สสจ.แพร ่

12. 
รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลวังช้ิน โรงพยาบาลลอง  โรงพยาบาลหนอง
ม่วงไข่  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 

คัดเลือก 8,400,000 8,360,000 40,000 99.52 สสจ.แพร ่

13. 
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ          
1,320 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพร.เด่นชัย ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย       
จังหวัดแพร่ 

e-bidding 17,510,000 15,720,000 1,790,000 89.78 สสจ.แพร ่

14. โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ในพื้นที่ปกติ จ านวน 70 แห่ง e-bidding 11,716,000 10,832,742 883,258 92.46 สสจ.แพร ่
15. โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ในพ้ืนท่ีพิเศษ จ านวน 12 แห่ง เฉพาะเจาะจง 4,848,000 4,842,000 6,000 99.88 สสจ.แพร ่
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
วิธีการ 
จัดหา 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว ้(บาท) 

จ่ายจริง 
 (บาท) 

ผลต่าง        
(บาท) 

การเบิกจ่าย
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

16. คา่ซอ่มบ ารุงรักษารถยนต์/อาคาร/ครุภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง 599,925 599,925 - 100.00 สสจ.แพร ่

17. คา่จ้างถ่ายเอกสาร เฉพาะเจาะจง 120,000 115,000 5,000 95.83 สสจ.แพร ่

18. คา่จ้างท าความสะอาดส านกังาน เฉพาะเจาะจง 324,000 324,000 - 100.00 สสจ.แพร ่

19. คา่วสัดสุ านกังาน/วสัดคุอมพวิเตอร์ เฉพาะเจาะจง 550,000 492,980 57,020 89.63 สสจ.แพร ่

20. น า้มนัเชือ้เพลงิ เฉพาะเจาะจง 500,000 480,000 20,000 96.00 สสจ.แพร ่

21. คา่เช่าอินเตอร์เนต็ เฉพาะเจาะจง 327,930 327,930 - 100.00 สสจ.แพร ่

22. คา่จ้างเหมาเวรยาม เฉพาะเจาะจง 108,000 99,000 9,000 91.67 สสจ.แพร ่

23. คา่จ้างเหมาพนกังานขบัรถยนต์ส านกังาน เฉพาะเจาะจง 53,130 53,130 - 100.00 สสจ.แพร ่

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  48,258,085 45,425,807 2,832,278 94.13  
 

 

 
ผู้จัดท า : นางสาวรัตนาภรณ์   เชาวดีนุกุล  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
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 2. จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน  งบด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 จากตารางดังกล่าวข้างต้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีจ านวนโครงการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
จ านวน 23 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อที่สูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน             17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด รองลงมา คือวิธี e-bidding จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22 ของโครงการทั้งหมด และวิธีคัดเลือก  จ านวน 1 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4  ของโครงการทั้งหมด 

 2.1 ตารางแสดงร้อยละจ านวนของโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน                        งบด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 17 74 

วิธี e-bidding 5 22 

วิธีคัดเลือก  1 4 

รวม 23 100 
 

 

รูปภาพที่ 1 แสดงร้อยละจ านวนของโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
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74% 
22.0% 4.0% 

วิธีกำรจัดซือ้จัดจ้ำง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีe-bidding 

วิธีคัดเลือก 

ผู้จัดท า : นางสาวรัตนาภรณ์  เชาวดีนุกุล  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 



 3. งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
   ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน งบด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง          ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
แพร่ ที่ได้รับการจัดสรรมา จ านวนเงินทั้งสิ้น 48,258,085.-บาท (สี่สิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดสิบห้าบาทถ้วน) และวงเงิน
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพียงจ านวน 45,425,807. -บาท (สี่สิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดบาท) 
พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง      ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงิน 8,215,065.-บาท(แปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
หกสิบห้าบาทถ้วน)              คิดเป็นร้อยละ 18.08 วิธี  e-bidding เป็นจ านวนเงิน 28,850,742.-บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่น
เจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 63.52 และวิธีคัดเลือก เป็นจ านวนเงิน 8,360,000.-บาท(แปดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
คิดเป็นร้อยละ 18.40 ของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 

 3.1 ตารางแสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน                       งบด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณที่จัดจ้าง 

(บาท) 
ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 8,215,065 18.08 

วิธี e-bidding 28,850,742 63.52 

วิธีคัดเลือก 8,360,000 18.40 

 

รวม 

 

45,425,807 

 

100 
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แสดงรอ้ยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง งบลงทุน                       งบด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

ผู้จัดท า : นางสาวรัตนาภรณ์  เชาวดีนุกุล  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 



 
 

รูปภาพที่ 2  แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 4. ความคุ้มค่าและการประหยัดงบประมาณ 
 ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งหมด 23 โครงการ 
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน จ านวน 23 โครงการและสามารถประหยัดเงินงบประมาณรายจ่ายได้ 
จ านวน 2,832,278.-บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 5.87 

 5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 5.1 ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่อนข้างจ ากัดด้วยเวลาและเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย   

 5.2 ขาดบคุลากร เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการด าเนินการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอส่งผลให้การปฏิบัติงานได้ล่าช้า 
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 5.3 การก าหนดราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ แต่ละชนิดมีระยะเวลาสั้นในการจัดท าราคากลาง  จึงท าให้
คณะกรรมการที่ก าหนดคุณลักษณะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่และสิ่งก่อสร้าง ขาดบุคลากรที่ช านาญและเชี่ยวชาญทางด้านช่าง
โยธา ซึ่งมาช่วยในการถอดแบบและค านวณปริมาณราคา วัสดุซึ่งใช้ในการก่อสร้าง(BOQ) ซึ่งต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า 

[VALU
E] 

63.52 

18.40 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีe-bidding 

วิธีคัดเลือก 

ผู้จัดท า : นางสาวรัตนาภรณ์  เชาวดีนุกุล  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 



 5.4 ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ราคาท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัด ไม่มีราคาที่เป็นปัจจุบัน  และมีบริษัทหรือตัวแทนจ าหน่าย มี
จ านวนไม่มาก 

 5.5 แบบแปลนและปริมาณราคา วัสดุก่อสร้าง(BOQ) จากกองแบบแผน ไม่สมบูรณ์และไม่ครบถ้วน 

 5.6 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมานั้น ค่อนข้างจ ากัดและน้อยเกินไป ท าให้หาผู้รับจ้างที่จะมาท างานก่อสร้างได้ยาก
มากยิ่งขึ้น 

 5.7 แบบมาตรฐานจากกองแบบแผนที่น ามาใช้งานนั้น เมื่อน ามาใช้ในพ้ืนที่จริงๆ ไม่สามารถใช้การได้ ต้องมีก าร
เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียด แนบท้ายสัญญาจ้าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งาน ท าให้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน
ฯจึงท าให้ระยะเวลาของการก่อสร้างล่าช้าไม่ทันก าหนด 

 5.8 การสืบราคาวัสดุก่อสร้าง จากร้านค้า/ตัวแทนจ าหน่าย/บริษัท ส่วนมากไม่ให้ความร่วมมือในการสืบราคาท้องถิ่น 

 5.9 การขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เพ่ือร่วมเป็นกรรมการ หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความร่วมมือ
เท่าท่ีควร 

 6. แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 6.1 ก่อนจะของบประมาณควรตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนที่จะใช้ในการก่อสร้างก่อนว่าเหมาะสมกับสถานที่ ที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างหรือไม่ ต้องปรับปรุงด าเนินการแนบท้ายสัญญารายละเอียดส่วนที่จะด าเนินการปรับปรุงในส่วนไหนบ้าง เมื่อมีการแก้ไข
ปริมาณงานก่อสร้างเพ่ิมข้ึนหรือลดลงกรณีเพ่ิมข้ึนจะด าเนินการอย่างไร งบประมาณท่ีจะน ามาด าเนินการในส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากส่วนไหน ควร
พิจารณาเป็นรายการเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการของบประมาณ 
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 6.2 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน จากหน่วยงานที่มี
ความรู้ความสามารถ เช่น ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่,กองแบบแผน,ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
แพร่ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น เพ่ือให้การก าหนดราคากลาง การตรวจรับงาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากผู้มีความรู้ความสามารถ และผู้มี
ประสบการณ์จากงานก่อสร้าง 

 6.3 ควรมีแผนฯ รองรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนให้แก่บุคลากรภายนอกเพ่ือเป็นค่าตอบแทนที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการต่างๆ ของงานจัดซื้อจ้างต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

 6.4 บุคลากรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกคณะควรได้เข้ารับการอบรม เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

ผู้จัดท า : นางสาวรัตนาภรณ์   เชาวดีนุกุล  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 



                   6.5เมื่อหน่วยงานได้รับทราบงบประมาณแล้ว ควรให้มีการประชุมเตรียมพร้อมในการด าเนินการจัดจ้าง เช่น รูปแบบ
รายการ ใบปริมาณ จากหน่วยงานที่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกัน มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานตั้งแต่
เริ่มด าเนินการจนถึงแล้วเสร็จโครงการ(Time Line) ให้เป็นไปตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 6.6 ขอรับการจัดสรรบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม เนื่องจากขาดแคลน เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานด้าน
ก่อสร้าง  
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

การวิเคราะห์ข้อร้องเรยีนด้านการจัดซื้อจัดจา้ง พ.ศ.2562 
 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของข้อร้องเรียนและแนวโน้ม 
-ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2. ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อร้องเรียน 
-ไม่มีการจัดการข้อร้องเรียน เนื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

     3.  ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการ 
         จัดซื้อจัดจ้าง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 

ผู้จัดท า : นางสาวรัตนาภรณ์   เชาวดีนุกุล  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 



ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
1.1 ด้านนโยบาย ไม่มีการก าหนดนโยบายเพ่ือให้

ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน 
บุคลากรไม่มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ก าหนดแนวทางเพ่ือให้บุคคลากร
ยึดถือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 

1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพิ่มเติม
บ่อยครั้ง 

ท าให้เกิดความสับสนต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.3 ด้านขั้นตอนการ 
     ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารที่ควบคุมก ากับดูแลไม่มี
การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ท าให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุ
ล่าช้า 

ก าหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน 
และหลักเกณฑ์ส าหรับด าเนินการที่
จัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ
ทราบ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และ
เป็นธรรม 
 

1.4 ด้านเจ้าหน้าที่ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเนื่องจากลาออกไป
รับการบรรจุหรือมีการสับเปลี่ยน
หน้าที่  

ท าให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่
ถูกต้อง 

ควรจัดหาบุคคลากรด้านการ
ปฏิบัติงานพัสดุเพ่ิมและส่งอบรมให้
ความรู้ 

1.5 ด้านการตรวจสอบ 
     ภายใน 

หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในโดยตรง 
และไม่มีกลุ่มงาน/งานตรวจสอบ
ภายใน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้จัดท าและ
ตรวจสอบภายใน ท าให้การ
ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอนและทั่วถึง เป็นผลให้
การประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภาพแวดล้อมการบริหาร
จัดการพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

ควรจะจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน ที่
รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน
โดยตรง จะได้ช่วย 
ตรวจสอบอีกครั้ง 

2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
การก าหนดความต้องการ 
 
 
 

ในการก าหนดความต้องการ 
ในการจัดท าแผนของบประมาณ 
หน่วยงานที่ขอไม่มีแนวทาง
ก าหนดความต้องการใช้พัสดุ ไม่
ระบุความต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน 

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรงตาม
คุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่
เหมาะสม และไม่ทันต่อการใช้งาน  

ควรก าหนดนโยบายในการก าหนด 
กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ 
 

3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การวางแผนการจัดหาพัสดุ ความล่าช้าในการเสนอแผนและ

ลงนามอนุมัติแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ท าให้หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดท าแผนได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กระทรวงก าหนด 

มีการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง   ในการ
มอบอ านาจเพื่อความคล่องตัวใน
ด้านการบริหารจัดการ การจัดท า



ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 

4. ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
4.1 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ 
ไม่มีความรู้ในการก าหนด Tor 
(รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ/
เงื่อนไขในรายละเอียดของตัว
พัสดุหรือของผลส าเร็จของ
งานหรือของตัวผู้ที่จะเข้า
แข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน 
 

ท าให้เมื่อประกาศประกวดราคา
ไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือ
ยื่นเสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่าน
ข้อเสนอทางเทคนิค หรือมีการ
อุทธรณ์ผลการพิจารณา  

หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการ
จัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือตามระยะเวลาที่กระทรวง
ก าหนด ท าให้การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างล่าช้า  

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบในการจัดท าขอบเขต
ของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการ
ก าหนดความต้องการพัสดุ 

4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน 
กระชั้นชิด 

ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมาย 
ใหม่ได้ 

อ า จ เ กิ ด ข้ อ ทั ก ท้ ว ง ที่ ม า จ า ก
หน่วยงานภายนอก เช่น สตง. หรือ
ตรวจสอบภายในกระทรวง 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มีระเบียบก าหนดวิธีปฏิบัติและ
ระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มีการ
วางแผนการท างาน 

5. ปญัหาด้านการตรวจรับพัสดุ 
ปัญหาบุคลากรที่เป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาด
ความรู้ความเข้าใจ ความช านาญ
และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจ
รับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไป
ตามสัญญาหรือข้อก าหนด 

ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เฉพาะ
ด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงาน ที่มา
จากหน่วยงานภายนอก 

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอก ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในแบบรูปรายการก่อสร้าง 

ท าให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการก่อสร้าง จึงท าให้มี
การแก้ไข ให้ตรงตามแบบรูป
รายการ ท าให้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างล่าช้าออกไปและไม่เป็นไป
ตามก าหนดระยะเวลาในสัญญา
จ้าง 

ควรท าความเข้าใจแบบรูปรายการ 
ก่อนท าการก่อสร้าง ให้แก่ช่างผู้
ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 
 
 
 



ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 

7. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ 
   พัสดุเกิดการสูญหาย/ 
   เสียหาย 

ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล 
พัสดุ 

หน่วยงานต้องสูญเสียด้านทุนการ
ชดเชยความสูญหาย ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ 

จัดท าสถานที่เก็บพัสดุที่มีลักษณะ
มิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมห้อง
พัสดุ โดยให้มีการขออนุญาตเปิด
ห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการขอใช้
ห้องพัสดุ 

8. ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสดุ 
    มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ 
   หมดความจ าเป็นในการ 
   ใช้งานเป็นจ านวนมาก 
 
 

พัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืน
เพ่ือน ามาจ าหน่าย 
 
 

พอไปตรวจพบท าให้มีพัสดุคงเหลือ
ที่หมดความจ าเป็นจ านวนมาก 
 
 

ให้มีการจ าหน่ายพัสดุตามสภาพ
ความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่
คณะกรรมการได้ท าการตรวจสอบ
ประจ าปีและถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ เพ่ือให้การเก็บรักษาพัสดุมี
น้อยที่สุด และเพ่ือหลีกเลี่ยงพัสดุ
เกินความจ าเป็นและล้าสมัยเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน
ในอนาคต 
 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงระดับต่ ามาก  คะแนน    1 - 4 
 2. ความเสี่ยงระดับต่ า  คะแนน    5 - 8 
 3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง  คะแนน   9 - 14 

4. ความเสี่ยงระดับสูง  คะแนน  15 - 20 
5. ความเสี่ยงระดับสูงมาก  คะแนน  21 – 25 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง
พรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกด าเนินคดีอาญา 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและถูกด าเนินคดีอาญา 
3 ปานกลาง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและถูกด าเนินคดีอาญา  
2 น้อย ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง 
1 น้อยมาก ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง  

   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนด
เกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



ในกา รวิ เ ค ร าะห์ ค ว าม เ สี่ ย ง จ ะต้ อ งมี ก า รก า หนดแผนภู มิ ค ว าม เ สี่ ย ง  ( Risk Profile)  ที่ ไ ด้ จ ากกา ร พิจ า รณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 

  

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 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 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
  (Likelihood x Impact) 

 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม
ทั่วไปในการจัดการงาน
พัสดุ 

- เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านพัสดุมีความถูกต้อง 
โปร่งใส ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ 

1.1 ด้านนโยบาย 
 
 
 
 
1.2 ด้านระเบียบ 
กฎหมาย 
 
1.3 ด้านขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 
 
1.4 ด้านเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
1.5 ด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

- ให้มีการก าหนดนโยบาย 
เพ่ือให้ยึดถือและปฏิบัติที่
ชัดเจน 
 
 
- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพ่ิมเติมบ่อยครั้ง 
- ผู้บริหารที่ควบคุมก ากับดูแล
ไม่มีการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหน้าที่ 
- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ 
- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยตรง 

2 
 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
3 

2 
 
 
 
 
5 
 
 
3 
 
 
5 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 

15 
 
 
6 
 
 

20 
 
 
 
9 

ต่ ามาก 
 
 
 
 

สูง 
 
 

ต่ า 
 
 

สูง 
 
 
 

ปานกลาง 

6 
 
 
 
 
2 
 
 
5 
 
 
1 
 
 
 
4 



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

2. ด้านการจัดหาพัสดุ  2.1 การก าหนดความ
ต้องการ 
 

- หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มี
แนวทางก าหนดความต้องการ
ใช้พัสดุและไม่ระบุความ
ต้องการที่ชัดเจน 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

12 
 

ปานกลาง 
 

3 

3. ด้านการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.1 การวางแผนการ
จัดหาพัสดุ 

- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและ
การอนุมัติแผนล่าช้า 

3 3 9 ปานกลาง 6 

4. ด้านการด าเนินการ
จัดหาพัสดุ 

 4.1 หน่วยงานที่
ต้องการพัสดุไม่มีความรู้
ในการก าหนด TOR 
 
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วนกระชั้นชิด 

- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอ
ราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทาง
เทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผล 
การพิจารณา 
- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

4 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
3 

12 
 
 
 
9 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 

3 
 
 
 
4 

5. ด้านการตรวจรับพัสดุ  5.1 การตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนด 

-บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ความช านาญทักษะที่ดี
ในการตรวจรับพัสดุ 

3 3 9 ปานกลาง 4 



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

6. ด้านการควบคุมงาน  6.1 ช่างควบคุมงาน
ที่มาจากภายนอกขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
แบบรูปรายการก่อสร้าง 

- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการท าให้มีการ
แก้ไขแบบรูปรายการ และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า
ไม่เป็นไปตามก าหนดสัญญา
จ้าง 

2 3 6 ต่ า 5 

7. ด้านการควบคุมพัสดุ  7.1 พัสดุมีการสูญหาย/
เสียหาย 

- ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม
ก ากับดูแล 

2 3 6 ต่ า 5 

8. ด้านการจ าหน่าย 
   พัสดุ 

 8.1 มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ
หมดความจ าเป็นในการ
ท างานจ านวนมาก 

- เจ้าหน้าที่ , ผู้ใช้งาน  
ขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อ
พัสดุช ารุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุ
เพ่ือท าการจ าหน่าย 

3 3 9 ปานกลาง 4 

 



ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ าตั้งแต่คะแนน 15 
คะแนน จ านวน 2 ด้าน 

  จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีความเสี่ยงสูงดังนี้ 
1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมา/ลูกจ้างเงินบ ารุง) 

เนื่องจากลาออกเพ่ือไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงท าให้งานขาดความต่อเนื่องและ
เจ้าหน้าที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ท าให้เป็นภาระเพ่ิมข้ึน 

   แนวทางแก้ไข – ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร , จัดสวัสดิการที่ดี
และเหมาะสม 

2. ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงค าสั่ง
มอบหมายอ านาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารท าให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดข้อผิดพลาด 

 แนวทางแก้ไข – ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา 
 ส าหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอ่ืนๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ า) 
สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้จัดระบบ
บริหารความเสี่ยงโดยการก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 
 1) ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
 2) ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
 3) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
 4) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6) ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบใน
การด าเนินการเพ่ือส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 7) ก าหนดวางกรอบแนวทางเพ่ือว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
 
  ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีมาตรฐานการจัดซื้อ    
จัดจ้าง มีความโปร่งใส สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม 
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง   มีความประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด 

 
 ผู้จัดท า : นางสาวรัตนาภรณ์   เชาวดีนุกุล  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 


