
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบรหิารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน โทร.0 7549 1192                                         

ที ่     - วันที ่       ๗   พฤศจิกายน   2562 

เรื่อง   รายงานผลรายงานผลการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตามที่ กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒ ตามงบประมาณ 
(งบดําเนินงาน) ครบถวนและเสร็จสิ้นทุกโครงการแลว ตามแผนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน นั้น  

เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) งานกลุมงานบริหาร จึงไดจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒ เพื่อใชเปนแนวทางในการควบคุมกํากับ และ
พัฒนาระบบการจัดซื้อ/จัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 และขออนุญาตนํารายงานดังกลาวเผยแพรผาน
เว็บไซตของสํานักงาน (www.phonabon.go.th) ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เรื่อง แนว
ทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.256๑ ลงวันที ่1 ตุลาคม 2561 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานตอไป 
 

    
                   
 
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
                  
 
          

 
 
 
 
 
 

                                                         

- ทราบ/อนุญาต 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

- 7 พ.ย. 2562 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสังกัด 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป : 7  พฤศจิกายน  2562 
หัวขอ: รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 ผานเว็บไซตของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1) บันทึกขอความรายงานผูบริหาร 
2) รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 
3) แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต 
Link ภายนอก: http://www.phonabon.go.th  หัวขอ หองปฏิบัติการสุขภาพ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอาํเภอนาบอน 
                             7  พ.ย. 62  7  พ.ย. 62       

  
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 
 
 

(นายอนันต  รอดสัน้) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

7  พ.ย. 62       

 
 



 
Link : http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1 
 

 
 
 



 

 
รายงานผลการวิเคราะห ์

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



คํานํา 
 
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดทํารายงานวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2562 จากขอมูลการจัดซื้อจัดจางของกลุมงานบริหารทั่วไป เพื่อเปนมาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยใหมีการหนวยงานตองดําเนินการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง รวบรวม
ฐานขอมูลที่ตองนํามาวิเคราะห ประกอบดวย งบประมาณภาพรวมของหนวยงานโดยจําแนกเปนแสดงราย
หมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจาง  การประเมินความเสี่ยง การประหยัดงบประมาณ พรอมแนวทางการแกไขอยาง
เหมาะสม 
  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูสนใจในการพิจารณา
ตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และขอขอบคุณในความรวมมือของผูเกี่ยวของ
ทุกระดับ ไว ณ โอกาสนี้ 
 
 
        กลุมงานบริหารทั่วไป 
        สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
               7  พฤศจิกายน  2562  

  



 
สารบัญ 

 
                 หนา 
รายงานผลการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง            1 – 3 
 
การวิเคราะหความเส่ียงในการจัดซื้อจัดจาง      4 
 
สรุปผลวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล     4 
 
การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด      4 
 
การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ    5 
 
แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง    6 
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง              6 - 16 
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รายงานผลการวิเคราะหผลการจัดซื้อจดัจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน โดยกลุมงานบริหารทั่วไป ไดจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงาน
ภาครัฐ ที่กําหนดใหสวนราชการไดนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่จะตองแสดงออกถึงความโปรงใส ตรวจสอบไดในการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุมคาสมประโยชนตอภาครัฐ 

ในปงบประมาณ  2562  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดรับอนุมัติงบประมาณ 
(งบดําเนินงาน) ทั้งสิ้นเปนเงินจํานวน 201,681.19 บาท  (สองแสนหนึ่งพันหกรอยแปดสิบเอ็ดบาทสิบเกา-
สตางค) แยกเปนงบประมาณเปนคาวัสดุ จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 101,500 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งพันหา
รอยบาทถวน) คาจางเหมาบริการจํานวน  2  โครงการ  เปนเงิน 36,800 บาท (สามหมื่นหกพันแปดรอยบาท
ถวน) คาดํา เนินงานตามกิจกรรม/โครงการดานสนับสนุนบริการ  จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน  
20,200 บาท (สองหมื่นสองรอยบาทถวน) คาสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 13,500 บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) และคาใชจายเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ เปนเงิน 29,681.19 บาท 
(สองหมื่นเกาพันหกรอยแปดสิบเอ็ดบาทสิบเกาสตางค)  วงเงินการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางคิดเปนรอยละ   
68.58 ของเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงรอยละของจํานวนโครงการ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

หนวย : โครงการ 

จํานวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง (ซื้อ) วิธีเฉพาะเจาะจง (จาง) 
6 4 2 

รอยละ 66.67  33.34  
 

ที่มา : รายงานสรุปการประกาศจดัซื้อจัดจาง ระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP  

   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดดําเนินการจัดซื้อ 

จัดจาง รวมทั้งสิ้น  6  โครงการ พบวิธีการจัดซื้อมีวิธีเดียว คือ วิธีเฉพาะเจาะจง โดยเปนวิธีเฉพาะเจาะจง    
โดยการซื้อ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67 ของโครงการทั้งหมด และวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการจาง 
จํานวน 2 โครงการ  คิดเปนรอยละ 33.34 ของโครงการทั้งหมด 
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ตารางที่ 2 แสดงรอยละของการใชงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หนวย : บาท 

งบประมาณที่ใช 
วิธีการจัดซื้อจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง (ซื้อ) วิธีเฉพาะเจาะจง (จาง) 
138,300.00 101,500.00 36,800.00 

รอยละ 73.40 26.61  
ที่มา : รายงานสรุปการประกาศจดัซื้อจัดจาง ระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP  
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในภาพรวมการจัดซื้อจัดจางวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีการ
จัดซื้อ ใชวงเงิน 101,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 73.40  โดยวิธีการจาง ใชวงเงิน 36,800.00บาท  
คิดเปนรอยละ 26.61  โดยดําเนินการแลวเสร็จครบถวนรอยละ 100 ทุกโครงการ               
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  

หนวย :  รายการ                                                                                                                             

จํานวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจาง 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

2560 2561 ๒๕๖2 2560 
 

2561 25๖2 

8 8 6 8 8 6 
ที่มา : รายงานสรุปการประกาศจดัซื้อจัดจาง ระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP  
 

   
ตารางที่  4  เปรียบเทียบงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  

หนวย : บาท 

จํานวนงบประมาณ 
วิธีการจัดซื้อจัดจาง 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

2560 2561 ๒๕๖2 2560 2561 ๒๕๖2 
238,000 186,142 138,300.00 238,000 186,142 138,300.00 

ที่มา : รายงานสรุปการประกาศจดัซื้อจัดจาง ระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP  
 

  จากตารางที่  3  และ  ตารางที่  4  พบว า วิ ธี ก ารจั ดซื้ อจั ดจ า ง  ในป งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 – 2562 ดําเนินการดวยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากจัดซื้อจัดจาง ใน
วงเงินเล็กนอย และเมื่อพิจารณาวงเงินที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีแนวโนมลดลง ซึ่งสามารถควบคุม กํากับ 
ดูแล วัสดุ/ครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพขึ้น อันสงผลการลดรายจายงบประมาณแผนดินได 
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แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 
ที่มา : รายงานสรุปการประกาศจดัซื้อจัดจาง ระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP  

 
 

แผนภูมิแสดงรอยละของงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 
ที่มา : รายงานสรุปการประกาศจดัซื้อจัดจาง ระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP  

 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง
(ซื้อ)
67%
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การวิเคราะหความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจาง 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดคัดเลือกโครงการตาม
แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาวิเคราะหความเสี่ยง จํานวน 5 โครงการ ที่ไดรับ
งบประมาณสูงสุด  

สรุปผลวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
  1. การพิจารณาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการในปที่ผานมา พบวา ในขั้นตอน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางมีระยะเวลายื่นคําขอจัดซื้อจัดจางกระชั้นชิด การบริหารสัญญามีการขอขยายเวลา
การสงมอบงาน และในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับไมเขาใจกฎระเบียบและการบริหาร
สัญญาทําใหเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนตาง ๆ 
  2. การพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจาง พบวาทั้ง 5 โครงการ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
มีความเสมอภาค ตามหลักนิติธรรมและคุณธรรมที่ดี และดําเนินการตามระเบียบราชการถูกตองครบถวน 
ทุกประการ 
  3. การพิจารณาผลผลิต ผลกระทบ ความคุมคาและผลประโยชน พบวา การกําหนด
แผนงาน/โครงการ ไดตอบสนองและสอดคลองเชิงยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการสวนใหญมีความพรอมใน
การดําเนินการ มีการประสานงานที่ดีตอกันในทุกภาคี และมีความคุมคาตอภาพรวมเชิงยุทธศาสตรของ
หนวยงาน 

การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 
  1. ผูดําเนินโครงการ ไมดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและแผนจัดหาพัสดุของ
หนวยงาน อยางเครงครัด ทําใหการจัดซื้อจัดจางไปกระจุกตัวในชวงทายของไตรมาสและปลายปงบประมาณ
จนเวลาลวงเลยใกลระยะเวลาสิ้นสุดการใชงบประมาณ แลวมาเรงรัดในระยะเวลานั้น มีความเสี่ยงที่จะทําให
เกิดขอผิดพลาดและเวลาในการจัดหาไมเพียงพอที่จะจัดหาไดตามระเบียบฯ 
  2. เนื่องจากยังอยูในระยะเปลี่ยนผานที่เพิ่งใช ระเบียบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจางใหม 
เปนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ฯลฯ และยังมีขอแกไขในการใชระเบียบให
มีความคลองตัว รับกุม ถูกตอง ครบถวน จากหนังสือเวียนฉบับตาง ๆ ของกรมบัญชีกลาง สงผลใหบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานจัดซื้อจัดจาง ยังไมเขาใจในการปฏิบัติอยางชัดเจนทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาด 
  3. เนื่องจากอยูในชวงเปลี่ยนผานที่มีการเปลี่ยนระบบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจางใหม เปน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กําหนดขั้นตอนใหโหลดเอกสาร
ผูประกอบการในระบบ e-Gp มาพิจารณาผลซึ่งโดยสวนใหญจะยังขาดความรูความเขาใจในการพิจารณา 
ดังนั้น สงผลใหคณะกรรมการพิจารณาผลการซื้อหรือจาง ใชเวลานานในการพิจารณา สงผลใหการจัดซื้อ 
จัดจางลาชากวาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
  4. การจัดซื้อจัดจางในกรณีท่ีตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ใชเวลานาน
ในการคํานวณ สงผลใหการจัดซื้อจัดจางลาชากวาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
  5.เครื่องคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารอินเทอรเน็ตยังขาดประสิทธิภาพ สําหรับรองรับการ
การทํางาบบนระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) 
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การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน มีแผนการจัดซื้อจัดจาง 
จํานวน 6 โครงการ และไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามโครงการดังกลาวเสร็จสิ้นครบถวนตามแผนแลว โดย
พิจารณาความสามารถในการประหยัดงบประมาณได ดังนี้  

 
ลําดับที ่

โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินที่ใช
จริง 

งบประมาณ
ที่ประหยัดได 

รองละการ
ดําเนินงาน
เสร็จสิ้น 

หมายเหตุ 

1 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 70,000 61,500 8,500 100  
2. จางทําเว็บไซตเพื่อพัฒนา

ฐานข อมู ล และช อ งทา ง
สื่ อสารขอมู ลสุ ขภาพแก
ป ร ะ ช า ช น ร ว ม ถึ ง ก า ร
เผยแพรขอมูลภาครัฐ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

25,000 25,000 - 100  

3. ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

15,000 15,000 - 100  

4. ซื้อวัสดุ งานบานงานครั ว 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5,000 5,000 - 100  

5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

20,000 20,000 - 100  

6. จางซอมบํารุงระบบกลอง
วงจรปดและระบบสื่อสาร
อิ น เ ต อ ร เ น็ ต  โ ด ย วิ ธี
เฉพาะเจาะจง 

11,800 11,800 - 100  

ที่มา : รายงานสรุปการประกาศจดัซื้อจัดจาง ระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP  

 
การจัดซื้อจัดจางเทียบปที่ผานมามีแนวโนมลดลง ซึ่งทางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนสามารถบริหาร
พัสดุ ควบคุม กํากับ ดูแล การเบิกจาย และการใชวัสดุ/ครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพขึ้น อันสงผลการลดรายจาย
งบประมาณแผนดินได โดยเฉพาะคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนกลางของหนวยงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
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แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑.ผูดําเนินโครงการ ตองดําเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของหนวยงานและแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง อยางเครงครัด เพื่อใหหนวยงานพัสดุกลางมีเวลาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 
เพราะการจัดซื้อจัดจางมีขั้นตอนที่ตองปฏิบัติ ซึ่งแตละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมายกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง และเพื่อการบริหารพัสดุ ควบคูไปกับการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ 
ไมทําใหการจัดซื้อจัดจางไปกระจุกตัวในชวงทายไตรมาสหรือปลายปงบประมาณ และทําใหไมตองมีการกันเงิน
การจายงบประมาณ ก็จะสามารถใชจายภายในปงบประมาณนั้น กอใหเกิดการพัฒนาตอไป 
  ๒.เจาหนาที่ตองศึกษาระเบียบที่ออกมาใหมใหละเอียดถี่ถวน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน หมั่นศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดหนังสือเวียนแจงแนวทางการดําเนินงานและ กฎ ระเบียบ ตาง ๆ 
จากหนาเว็บไซตระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
  ๓.จัดทําแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่จัดซื้อจัดจางวามีผลประโยชนทับซอนกับคูสัญญาของสวนราชการหรือไม 
  ๔.จัดฝกอบรม สัมมนา เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใส หรือจัดตั้งกลุมเจาหนาที่อยางไม
เปนทางการเพ่ือความโปรงใสในการบริหารงาน 
  ๕.หนวยงานควรจัดสงบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ  
เขารับอบรมพัฒนาศักยภาพและทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมีความรูความเขาใจไมใหเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

๖.เจาหนาที่ตองศึกษาระเบียบที่ออกมาใหมใหละเอียดถี่ถวน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน และตองจัดทํารายละเอียดพัสดุที่ตองการใหจัดหาใชชัดเจน  

๗.จัดสงผูปฏิบัติในตําแหนงเจาหนาที่ หัวหนาเจาหนาที่ เขารับอบรม ประชุม เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากร 

8. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และระบบสื่อสารอินเทอรเน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม รองรับการการทํางาบบนระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  จากการวิเคราะหความเสี่ยง ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการ
จัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ไดนํามาจัดทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางขึ้น เพื่อใหทุกสวนราชการไดศึกษาและถือเปนแนวทางปฏิบัติ
และใชเปนฐานขอมูล หรือเครื่องมือที่พัฒนาองคกรดานการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
ตลอดจนปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในโครงการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐใหเกิดผลเปนรูปธรรม ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงไมปฏิบัติตามระเบียบและการดําเนินการจัดซื้อ/จางลาชา 
   วิธีการบริหารความเสี่ยง 
   1.1 ใหปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จาง และการดําเนินงานจัดซื้อ/จาง 
   1.2 ใหหนวยงานตาง ๆ กําหนดผูกํากับดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ
จัดจางที่กําหนดโดยมีแผนการบริหาร จําแนกตามข้ันตอนการดําเนินงาน 
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ความเสี่ยงไมปฏิบัติตามระเบียบและการดําเนินการจัดซื้อ/จางลาชา 
การบริหารความเสี่ยง ใหปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จาง และการดําเนินงานจัดซื้อ/จาง ใหหนวยงานตาง ๆ กําหนดผูกํากับดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
แผนการจัดซื้อ / จาง 

ขั้นตอน/วัตถุประสงคการ
ควบคุม 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

การควบคุมที่มี
อยู 

แผนการปรับปรุง (กิจกรรมยอย) ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เริ่มตน-สิ้นสดุ 
วิธีประเมิน 

/วิธีวัด/ตัวชีว้ัด 
สํ า ร ว จคว ามต อ งกา ร
เ พื่ อ ใ ห ท ร า บ ค ว า ม
ต อ ง ก า ร ใ ช พั ส ดุ แ ล ะ
ระยะเวลาการใชพัสดุนั้น 
ครอบคลุมทั้งองคกรและ
ครบถวน 
 
 
 

1.การสํารวจ
ความตองการไม
ครอบคลุม   มี
ภาระงานมาก 
ขาดความเขาใจ 
 2.สํารวจความ
ตองการลาชา 
3.แบบสํารวจ
ตอบกลับไดรับ
คืนไมครบถวน 

P/H 
 
 
 
 
 

H 
 

H 

มกีารสั่งการ
และการมอบ 
หมายให
สํารวจ 

1.กําหนดมาตรการในการสํารวจความ
ตองการพัสดุของทุกหนวยงาน โดยมี
สาระสําคัญ(หนวยงานกําหนด) 
  1.1  จนท.จัดทําบัญชีรายชื่อพัสดุของ
หนวยงานที่ใชเปนประจํา 
  1.2 ชี้แจงความสําคัญการสํารวจความ
ตองการและกําหนดระยะเวลาในการ
ตอบกลับการสํารวจฯ 
2. สงแบบฟอรมซึ่งกําหนดชื่อพัสดุ  เพื่อ
ปองกันความหลากหลายของชื่อพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยงานใน
สังกัด 

ตั้งแตป 2562 
เปนตนไป 

1. มีทะเบียน
พัสดุ 
2. รายการ
พัสดุที่ตองการ 
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   ขั้นตอน/วัตถุประสงค
การควบคุม 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง                      
(กิจกรรมยอย) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
เริ่มตน-สิ้นสุด 

วิธีประเมิน/วิธี
วัด/ตัวชี้วัด 

วิเคราะหกําหนดจํานวน
และระยะเวลาในการ
จัดซื้อ จัดจาง 
1. เพื่อใหสามารถกําหนด
จํานวนพัสดุที่ตองจัดซื้อ 
จั ด จ า ง  แ ล ะ กํ า ห น ด
ระยะเวลา (งวดการจัดซื้อ
จัดจาง) ไดถูกตองโดยไม
มีพัสดุหมดอายุกอนการ
ใชงาน 
2. เพื่อมิใหมีพัสดุคงคาง
โดยไมมีจําเปนตองใชงาน
ในคลังพัสดุ 
3. เพื่อพัสดุ (ครุภัณฑ , 
อ า ค า ร )  ไ ด มี ก า ร
บํารุงรักษาตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม 

1. การวิเคราะห
ไมมี
ประสิทธิภาพ 
2.ไมมีระบบการ
ซอมบํารุง 

P/H 
 
 

         P 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะหและจัดทําแผนการ
จัดซื้อ จัดจางโดยใชขอมูล
ประกอบดังนี้ 
- ราคาจัดซื้อที่ผานมา(ถามี) 
- ราคาตลาด 
- ราคามาตรฐาน 
- สถิติการใชพัสดุที่ผานมา 
- จํานวนพัสดุที่คงเหลือในคลัง 
- อายุการใชงานของวัสดุ (Exp.)  
- ขอมูลในการสํารวจความ
ตองการ 
- อายุของครุภัณฑและอาคาร 
- งบประมาณที่คาดวาจะไดรับ 
- ขอมูลผูขายหรือผูรับจาง 
 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยงาน
ในสังกัด 

ตั้งแตป 2562 
เปนตนไป 

ผลการ
วิเคราะห 
-คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ             
-แบบฟอรม
การวิเคราะห 
(มีเกณฑ) 
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   ขั้นตอน/วัตถุประสงค
การควบคุม 

ลําดับความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เริ่มตน-สิ้นสดุ 

วิธีประเมิน/วิธี
วัด/ตัวชี้วัด 

จัดทําแผนจัดซื้อ จัดจาง 
1. เพื่อลดจํานวนครั้งของ
การจัดซื้อ จัดจางของ
หนวยงาน 
2. เพื่อใหการจัดซื้อจัด
จางเปนไปตามที่ระเบียบ
กําหนด(ไมมีการแบงซื้อ/
แบงจาง) 
3.เพื่อใหการใช
งบประมาณเปนไปอยาง
คุมคา และตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
4 การปรับเปลี่ยนแผนให
เปนไปตามนโยบายของ
หนวยงานและความ
ตองการพัสดุ  

การจัดทํา
แผนการจัดซื้อ 
จัดจาง ไมมี
ประสิทธิภาพ 
 

        P  คณะกรรมการวิเคราะหและ
จัดทําแผนพัสดุของหนวยงาน
ควรกําหนดดังนี้ 
1. จํานวนครั้งของการจัดซื้อ จัด 
จางตามแผนฯ ในปงบประมาณ 
2. จํานวนปริมาณการจัดซื้อ จัด 
จางในแตละครั้งของการจัดซื้อ 
จัดจางตามแผนฯ 
3. จํานวนครั้งของการ
บํารุงรักษาพัสดุ (ครุภัณฑ และ
อาคาร)   ตามแผนฯ ใน
ปงบประมาณ 
4. กําหนดระยะเวลาในการ
บํารุงรักษาพัสดุ (ครุภัณฑ และ
อาคาร) ที่เสมือนการยกเครื่อง
หรือซอมใหญ 
5. จํานวนครั้งของการจัดซื้อ จัด
จางนอกแผนในระหวางงวดการ
จัดซื้อ จัดจาง ตามแผนฯ   
(ไมเกิน 2 ครั้ง/งวด) 
 
 

 ตั้งแตป 2562 
เปนตนไป 

1.แผนการ
จัดซื้อจัดจาง 
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   ขั้นตอน/วัตถุประสงค
การควบคุม 

ลําดับความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เริ่มตน-สิ้นสดุ 

วิธีประเมิน/วิธี
วัด/ตัวชี้วัด 

    6. กําหนดจํานวนครั้งและวงเงิน 
เพื่อมิใหเกิดการแบงซื้อแบงจาง
ที่ขัดตอระเบียบพัสดุ 
7. มีการแลกเปลี่ยนและปรับ
ฐานขอมูลผูขายหรือผูรับจางให
เปนปจจุบัน/ทันสมัย(ระหวาง
หนวยงาน) 
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การดําเนินงานจัดซื้อ/จาง 
   ขั้นตอน/วัตถุประสงค

การควบคุม 
ลําดับความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 
การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เร่ิมตน-สิ้นสุด 

วิธีประเมิน/วิธี
วัด/ตัวชี้วัด 

เตรียมการจัดซื้อจัดจาง 
เพื่อใหการจัดซื้อ จัดจาง
ตรงตามแผนที่กําหนดไว
และถูกตองตามระเบียบ 

1.จนท.เตรียม 
เอกสารในการ
ดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจางไม
ถูกตอง /
ครบถวน  

 
 
 

P ศึกษาระเบียบพัสดุและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 
กอนเตรียมการจัดซื้อจัด
จาง 
 
 
 
 

1.เตรียมขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําผังการ
ดําเนินงานจัดซื้อ จัดจางดังนี้ 

1.1 กําหนดเวลาที่ใชพัสดุ(จากแผน) 
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและกําหนดขอบเขต
ของงาน(TOR)และราคากลาง 

1.3 นําบทเรียนการจัดซื้อ จัดจางครั้งกอน 
วิเคราะหและปรับปรุงสําหรับการใชงาน 

1.4 เลือกวาเปนวิธีซื้อหรือวิธีจาง (หากมีขาย
ทั่วไปในทองตลาดตองใชวิธีจัดซื้อ  หากไม
มีขายในทองตลาดตองใชวิธีจัดจาง  ซึ่ง
ตองมีรูปแบบพิมพเขียวหรือตัวอยาง และ
มีการลําดับความสําคัญของเอกสาร  กรณี
เกิดขอขัดแยง) 

1.5 นําขอมูลการจัดซื้อของหนวยงานอื่นมา
เปรียบเทียบ  เพื่อกําหนดราคา 

 
 
 
 
 
 

หน.จนท. 
/จนท. 

ทุกหนวยงาน 

ตั้งแตป 2562 
เปนตนไป 

1.มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรม การ
กําหนด
คุณลักษณะ 
2.มีคุณลักษณะ
พัสดุ 
3.ราคากลาง 
4.ขอบเขตงาน 
5.เอกสารจัดซื้อ
จัดจาง 
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   ขั้นตอน/วัตถุประสงค

การควบคุม 
ลําดับความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 
การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เร่ิมตน-สิ้นสุด 

วิธีประเมิน/วิธี
วัด/ตัวชี้วัด 

- เตรียมการจัดซื้อจัดจาง 
เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
ตรงตามแผนที่กําหนดไว
และถูกตองตามระเบียบ 

จนท.พัสด ุที่
เกี่ยวของกับงาน
พัสดุมีทักษะไม
เพียงพอ 

H 2.เตรียมขอมูลเพื่อ
ประกอบการจัดทําผัง
การดําเนินงานจัดซื้อ/
จางโดย เฉพาะ
งบประมาณ 1 แสน
บาทขึ้นไป 

 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. จัดทําคูมือ 

งานพัสดุ ตั้งแตป 2562 
เปนตนไป 

1. แบบดําเนิน
กอนหลังการ
ประชุม  
 2. คูมือ 

วางแผนดําเนินการ
จัดซื้อ จัดจาง (ผังกํากับ) 
1. เพื่อใหการจัดซื้อจัด
จางเปนไปตามระเบียบ
พัสดุและตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

ไมจัดทําผังกํากับ
งานจัดซื้อ จัดจาง
(ทุกครั้ง) 

P  1. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบจัดทําผังกํากับการ
จัดซื้อ  จัดจางแตละวิธี  โดยกําหนดราย 
ละเอียด 
- ขั้นตอนการดําเนินงาน 
- กําหนดระยะเวลา  ที่ปฏิบัติงานใน

แตละข้ันตอน 
       -     กําหนดวันที่การดําเนินงาน 
2. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามการดําเนินงาน
การจักซื้อจัดจางตามผังที่กําหนดไวลายการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามผังที่กําหนด 

ทุกหนวยงาน 
ในสังกัด 

ตั้งแตป 2562 
เปนตนไป 

1.ผังกํากับการ
จัดซื้อจัดจาง 
 
 
 
 
 
2. รายงานผล
การติดตามผังที่
กําหนดไว 
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   ขั้นตอน/วัตถุประสงค
การควบคุม 

ลําดับความเสี่ยง ประเภท
ความเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เริ่มตน-สิ้นสดุ 

วิธีประเมิน/วิธี
วัด/ตัวชี้วัด 

- จัดทําประกาศและ
เผยแพร 
1. เพื่อใหผูขาย/รับจาง 
ทราบขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบ
กําหนด 
2. เพื่อเปนการเปดกวาง
ใหมีการแขงขันอยางเปน
ธรรม 

1. สาระสําคัญไม
ครบถวนหรือไม
ชัดเจน 
2. เผยแพรไม
ทั่วถึง 

P 
 
 

      P 

1.เจาหนาทีจ่ัดทํา
ประกาศผานหัวหนา
เจาหนาที ่หรือนิติกร 
ตรวจสอบกอน
นําเสนอผูมีอํานาจ
พิจารณาลงนาม 

2.ดําเนินการเผยแพร
ทุกชองทางตาม
ระเบียบกําหนด 

 ทุกหนวยงาน ตั้งแตป 2562 
เปนตนไป 

- เอกสารเผย 
แพร 
- หลักฐาน
ชองทางการ
เผยแพร 

- คัดเลือกผูเสนอราคา 
1. เพื่อใหไดพัสดุที่มี
คุณภาพดี ราคา
เหมาะสม 

ไดผูเสนอราคาที่
ไมมีคุณภาพ 

P/H 1.คณะกรรมการเปด
ซองหรือคณะกรรม 
การพิจารณาผลปฏิบัติ
ตามระเบียบพัสดุของ
แตละวิธี 

 

1. ใหคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและ
ราคากลางชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ  
ใหคณะกรรมการเปดซอง หรือคณะกรรมการ
พิจารณาผลเขาใจในรายละเอียดของ
คุณลักษณะ(อธิบายจุดที่มีความซับชอนให
ตรงกัน) 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยงาน 
ในสังกัด 

ตั้งแตป 2562 
เปนตนไป 

เอกสารสรุปผล
การปรียบเทียบ  
3 ดาน  
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   ขั้นตอน/วัตถุประสงค
การควบคุม 

ลําดับความเสี่ยง ประเภท
ความเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เร่ิมตน-สิ้นสุด 

วิธีประเมิน/วิธี
วัด/ตัวชี้วัด 

   2. คณะกรรมการ
พิจารณารายละเอียด
ที่ระบุไว หรือระบุไว
ไมชัดเจน  เพื่อใหได
ขอยุติที่เปน
ประโยชนแกราชการ 

2. คณะกรรมการพิจารณารายละเอียด 
โดยใหมีผูเสนอราคาลงนามรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะที่จะใชประกอบการ
ทําสัญญา ( กรณีพิจารณาราคารวม 
ตองใหผูเสนอราคาแจกแจงราคายอย
ทุกรายการ  พรอมลงนามรับรอง) 
3. คณะกรรมการเปดซองหรือ
คณะกรรมการพิจารณาผลเปรียบเทียบ
รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุของผู
เสนอราคา  ไมใหมีขอขัดแยงกับ
คุณลักษณะกลาง (กําหนดแบบ ฟอรม 
3 ดาน 1 คุณลักษณะกลาง 2 
คุณลักษณะผูเสนอราคาที่เลือก 3 
ความเห็นชอบคณะกรรมการเปดซอง) 
 
 
 
 
 
 

 ตั้งแตป 2562 
เปนตนไป 
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   ขั้นตอน/วัตถุประสงค
การควบคุม 

ลําดับความเสี่ยง ประเภท
ความเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เร่ิมตน-สิ้นสุด 

วิธีประเมิน/วิธี
วัด/ตัวชี้วัด 

- การทําสัญญา 
เพื่อใหสัญญาถูกตองตาม
กฎหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค 

1. มีขอขัดแยง
ในสัญญา 
2. สัญญาไม
ถูกตองและ
ครบถวน 

      P 
 
      P 

1. จัดทําสัญญาตาม
ตัวอยางสัญญา 
 2. เมื่อมีการลงนาม
ในสัญญาแลว  ให
แจงผูเกี่ยวของตาม
ระเบียบพัสดุทราบ 
3. เจาหนาทีแ่จง
คณะกรรมการให
เขาใจในบทบาท
หนาที่ตามระเบียบ
พัสดุ 
 

1. เจาหนาที่พัสดุตรวจสอบเอกสาร
ประกอบสัญญาใหครบถวน ถูกตอง  
เพื่อปองกันและแกไขมิใหเกิดขอ
ขัดแยงในเนื้อหาและเอกสารประกอบ
ของสัญญา 
2. จัดทําสัญญาตามตัวอยางสัญญา
ของกรมอัยการ  โดยเลือกรูปแบบที่
ครอบคลุมวัตถุประสงคของสวน
ราชการ 
3. หัวหนาเจาที่พัสดุ หรือนิติกร
ตรวจสอบความถูกตองของสัญญา 
และเอกสารประกอบสัญญากอนผูมี
อํานาจลงนามในสัญญา    
4. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุติดตาม
ความกาวหนาของการปฏิบัติตาม
สัญญา   กํากับ/เรงรัดการดําเนินงาน
และใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการ
ตรวจรับ 
 
 
 

ทุกหนวยงาน 
ในสังกัด 

ตั้งแตป 2562 
เปนตนไป 

เอกสารสัญญา
ไมมีขอขัดแยง 
 
 
 
 
 
 
 
สัญญาที่รัดกุม
เปนประโยชน
ตอทาง
ราชการ
รายงานผล
ความกาวหนา
ของสัญญา 
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   ขั้นตอน/วัตถุประสงค
การควบคุม 

ลําดับความ
เสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เร่ิมตน-สิ้นสุด 

วิธีประเมิน/วิธีวัด/
ตัวชี้วัด 

    5. คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ
และราคากลาง คณะกรรมการเปดซอง 
หรือคณะกรรมการพิจารณาผล ชี้แจง
รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุให
กรรมการตรวจรับเขาใจในรายละเอียด
คุณลักษณะพรอมใหจนท.พัสดุทบทวน
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหเขาใจ 

   

การตรวจรับ 
1. เพื่อใหไดพัสดุตรงตาม
ความตองการและ
ทันเวลา 
2. เพื่อใหมีการดูแลรักษา
พัสดุ 

1.คณะกรรม 
การตรวจรับ
ขาดความ
พรอม 
 2.ไดพัสดุไม
ตรงตามความ
ตองการ ทําให             
การตรวจรับ
ลาชา 

H 
 
 
 
P 

1. คณะกรรมการตรวจ
รับตองทําความเขาใจ
ในรายละเอียดของ
สัญญา 
2. คณะกรรมการตรวจ
รับตองปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุวาดวย
การตรวจรับ 
3. หากผูขายหรือผู
รับจางสงของไมทันตาม
กําหนดสัญญา  
เจาหนาที่พัสดุตองแจง
สงวนสิทธิ์การปรับ 
 

1. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุรายงานผล
ความกาวหนา ปญหา อุปสรรค หรือ
ขอขัดแยง  เพื่อใหคณะกรรม การ
ตรวจรับหาทางเลือกเสนอผูมีอํานาจ
ตัดสิน 
2.ทบทวนบทบาทหนาที่
คณะกรรมการตรวจรับ 

ทุกหนวยงาน 
ในสังกัด 

ตั้งแตป 2562 
เปนตนไป 

ไดพัสดุที่ถูกตอง
และทันตอการใช
งาน 
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   ขั้นตอน/วัตถุประสงค

การควบคุม 
ลําดับความ

เสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เร่ิมตน-สิ้นสุด 

วิธีประเมิน/วิธีวัด/
ตัวชี้วัด 

   4. คณะกรรมการตรวจ
รับทําบันทึกสงมอบ
พัสดุที่ตรวจรับให
เจาหนาที่พัสดุเก็บ
รักษาตามระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
        
 

- ทราบ 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

-7 พ.ย. 62 

ผูจัดทํารายงาน 
 
       (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)  
 เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
        กลุมงานบริหารทั่วไป 


