
 

รายงานผลการว เคราะห             ิ      
ผลการจ ดซ  อจ ดจ าง       ั  ื้  ั     

ประจ าป งบประมาณ    ํ           พ.ศ.2563

กล  มงานบร หารท  วไป  ุ      ิ    ั่   
ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอนาบอน ํ  ั           ุ  ํ         

จ งหว ดนครศร ธรรมราช ั   ั      ี       



คาํนํา 
 
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดทํารายงานวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2563 จากขอมูลการจัดซื้อจัดจางของกลุมงานบริหารทั่วไป เพื่อเปนมาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยใหมีการหนวยงานตองดําเนินการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง รวบรวม
ฐานขอมูลท่ีตองนํามาวิเคราะห ประกอบดวย งบประมาณภาพรวมของหนวยงานโดยจําแนกเปนแสดงราย
หมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจาง  การประเมินความเสี่ยง การประหยัดงบประมาณ พรอมแนวทางการแกไขอยาง
เหมาะสม 
  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูสนใจในการพิจารณา
ตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2563 และขอขอบคุณในความรวมมือของผูเก่ียวของ
ทุกระดับ ไว ณ โอกาสนี้ 

 
 
        กลุมงานบริหารทั่วไป 
        สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
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รายงานผลการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
สาํนักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน โดยกลุมงานบริหารทั่วไป ไดจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลการจัดซือ้จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงาน
ภาครัฐ ที่กําหนดใหสวนราชการไดนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่จะตองแสดงออกถึงความโปรงใส ตรวจสอบไดในการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธภิาพและประสทิธิผลและเกิดความคุมคาสมประโยชนตอภาครัฐ 

ในปงบประมาณ  2563  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดรับอนุมัติงบประมาณ 
(งบดําเนินงาน) ท้ังสิ้นเปนเงินจํานวน 319,878.15 บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นเกาพันแปดรอยเจ็ดสิบแปด-
บาทสิบหาสตางค) แยกเปนงบประมาณเปน 

- คาซ้ือวัสดุ จํานวน 13 โครงการ เปนเงิน 176,915 บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหก-
พันเการอยสิบหาบาทถวน)  

- คาจางเหมาบริการ จํานวน  3  โครงการ  เปนเงิน 39,865 บาท (สามหมื่นเกา-
พันแปดรอยหกสิบหาบาทถวน)  

รวมวงเงินการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง เปนเงิน  216,780 บาท (สองแสนหนึ่ง-
หมื่นหกพันเจ็ดรอยแปดสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 67.77 ของเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 1  แสดงรอยละของจํานวนโครงการ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

หนวย : โครงการ 

จํานวนโครงการ 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง (ซ้ือ) วิธีเฉพาะเจาะจง (จาง) 
16 13 3 

รอยละ 81.25  18.75  
 

ท่ีมา : รายงานสรุปการประกาศจัดซ้ือจัดจาง  

   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดดําเนินการจัดซื้อ 

จัดจาง รวมทั้งสิ้น  16  โครงการ พบวิธีการจัดซ้ือมีวิธีเดียว คือ วิธีเฉพาะเจาะจง โดยเปนวิธีเฉพาะเจาะจง    
โดยการซ้ือ จํานวน 13  โครงการ คิดเปนรอยละ 81.25 ของโครงการทั้งหมด และวิธีเฉพาะเจาะจงโดย 
การจาง จํานวน 3 โครงการ  คิดเปนรอยละ 18.75 ของโครงการท้ังหมด 
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ตารางที่ 2 แสดงรอยละของการใชงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวย : บาท 

งบประมาณที่ใช 
วิธีการจัดซื้อจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง (ซื้อ) วิธีเฉพาะเจาะจง (จาง) 
216,780 176,915 39,865 

รอยละ 81.61 18.39  
ที่มา : รายงานสรุปการประกาศจัดซื้อจัดจาง  
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในภาพรวมการจัดซื้อจัดจางวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีการ
จัดซื้อ ใชวงเงิน 216,780 บาท (สองแสนหน่ึงหมื่นหกพันเจ็ดรอยแปดสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 81.61
โดยวิธีการจาง ใชวงเงิน 39,865 บาท (สามหมื่นเกาพันแปดรอยหกสิบหาบาทถวน) คิดเปนรอยละ 18.39 
โดยดําเนินการแลวเสร็จครบถวนรอยละ 100 ทุกโครงการ               
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  

หนวย :  รายการ                                                                                                                             

จํานวนโครงการ 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

2561 2563 ๒๕63 2561 
 

2563 25๖3 

8 6 13 8 6 13 
ที่มา : รายงานสรุปการประกาศจัดซื้อจัดจาง  
 

   
ตารางที่  4  เปรียบเทียบงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  

หนวย : บาท 

จํานวนงบประมาณ 
วิธีการจัดซื้อจัดจาง 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

2561 2563 ๒๕๖3 2561 2563 ๒๕๖3 
186,142 138,300.00 216,780 186,142 138,300 216,780 

ที่มา : รายงานสรุปการประกาศจัดซื้อจัดจาง ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ e-GP  
 

  จ ากตารางที่  3  แล ะ ต ารางที่  4  พ บ ว าวิ ธี ก าร จัดซื้ อ จั ดจ า ง  ใน ป งบป ระมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2563 ดําเนินการดวยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากจัดซื้อจัดจาง ใน
วงเงินเล็กนอย และเมื่อพิจารณาวงเงินที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางป พ.ศ.2563 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการ
ระดมทรัพยากรดําเนินการดานการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
โดยสามารถควบคุม กํากับ ดูแล วัสดุ/ครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพ สามารถใชจายงบประมาณแผนดินไดอยาง
คุมคาและเปนประโยชนตอทางราชการและการดูแล/บริการประชาชน 
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แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ที่มา : รายงานสรุปการประกาศจัดซื้อจัดจาง  

 
 

แผนภูมิแสดงรอยละของงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
ที่มา : รายงานสรุปการประกาศจัดซื้อจัดจาง  
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การวิเคราะหความเส่ียงในการจัดซื้อจัดจาง 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดคัดเลือกโครงการตาม
แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาวิเคราะหความเสี่ยง จํานวน 5 โครงการ ที่ไดรับ
งบประมาณสูงสดุ  

สรุปผลวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
  1. การพิจารณาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการในปที่ผานมา พบวา ในขั้นตอน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางมีระยะเวลาย่ืนคําขอจัดซื้อจัดจางกระชั้นชิด 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 มีความเสี่ยงท่ีจะทําให
เกิดขอผิดพลาดและเวลาในการจัดหาไมเพียงพอที่จะจัดหาไดตามระเบียบฯ 
  2. เนื่องจากยังอยูในระยะเปลี่ยนผานท่ีเพิ่งใช ระเบียบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจางใหม 
เปนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ฯลฯ และยังมีขอแกไขในการใชระเบียบให
มีความคลองตัว รับกุม ถูกตอง ครบถวน จากหนังสือเวียนฉบับตาง ๆ ของกรมบัญชีกลาง สงผลใหบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานจัดซื้อจัดจาง ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติอยางชัดเจนทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะ
ปฏิบัติงานผิดพลาด 
  3. เนื่องจากอยูในชวงเปลี่ยนผานท่ีมีการเปลี่ยนระบบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจางใหม เปน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กําหนดข้ันตอนใหโหลดเอกสาร
ผูประกอบการในระบบ e-Gp มาพิจารณาผลซึ่งโดยสวนใหญจะยังขาดความรูความเขาใจในการพิจารณา 
ดังน้ัน สงผลใหคณะกรรมการพิจารณาผลการซื้อหรือจาง ใชเวลานานในการพิจารณา สงผลใหการจัดซื้อ 
จัดจางลาชากวาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
  4. การจัดซื้อจัดจางในกรณทีี่ตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ใชเวลานาน
ในการคํานวณ สงผลใหการจัดซื้อจัดจางลาชากวาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
  5.เคร่ืองคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารอินเทอรเน็ตยังขาดประสิทธิภาพ สําหรับรองรับการ
การทํางาบบนระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) 
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การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน มีแผนการจัดซื้อจัดจาง 
จํานวน 13 โครงการ และไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามโครงการดังกลาวเสร็จสิ้นครบถวนตามแผนแลว โดย
พิจารณาความสามารถในการประหยัดงบประมาณได ดังนี้  

 
ลําดับที ่

โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินที่ใช
จริง 

งบประมาณ
ทีป่ระหยัดได 

รองละการ
ดําเนินงาน
เสร็จส้ิน 

หมายเหตุ 

1. จางทําคูมือมาตรฐาน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครฐัสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาบอน
และหนวยบริการในสังกัด 

5,000 5,000 0 100  

2 ซ้ือวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลงิ 35,000 35,000 0 100  
3 ซ้ือวัสดุสํานกังาน  30,000 30,000 0 100  
4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  35,000 35,000 0 100  
5 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 20,000 20,000 0 100  
6 ซ้ื อ วั ส ดุ วิ ท ย า ศ า ส ต ร

การแพทย 
15,000 15,000 0 100  

7 จ า ง ซ อ ม บํ า รุ ง ร ถ ย น ต
สวนกลาง 

21,940 21,940 0 100  

8 จัด ซ้ือวัสดุ  อุปกรณ  ทาง
การแพทยสนับสนุนระบบ
การเฝาระวังและปองกันโรค 

8,915 8,915 0 100  

9 ซ้ือวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลงิ 20,000 20,000 0 100  
10 ซ้ือวัสดุสํานักงาน  5,000 5,000 0 100  
11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  5,000 5,000 0 100  
12 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 3,000 3,000 0 100  
13 จ า ง ซ อ ม แ ซ ม ห อ ง นํ้ า

สํานกังาน 
12,940 12,940 0 100  

ที่มา : รายงานสรุปการประกาศจัดซื้อจัดจาง ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ e-GP  

 
การจัดซื้อ จัดจางเทียบปที่ ผ านมามีแนวโนมเพิ่ มขึ้นจากการระดมทรัพยากรและการจัดมาตรการ  
การดําเนินงานควบคุมโรคระบาด ซึ่งทางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนสามารถบริหารพัสดุ ควบคุม 
กํากับ ดูแล การเบิกจาย และการใชวัสดุ/ครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพ อันสงผลปรโยชนตอทางราชการและ
ประชาชน 
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แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
  ๑.ผูดําเนินโครงการ ตองดําเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของหนวยงานและแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง อยางเครงครัด เพื่อใหหนวยงานพัสดุกลางมีเวลาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 
เพราะการจัดซื้อจัดจางมีข้ันตอนที่ตองปฏิบัติ ซึ่งแตละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมายกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง และเพ่ือการบรหิารพัสดุ ควบคูไปกับการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ 
ไมทําใหการจัดซื้อจัดจางไปกระจุกตัวในชวงทายไตรมาสหรือปลายปงบประมาณ และทําใหไมตองมีการกันเงิน
การจายงบประมาณ ก็จะสามารถใชจายภายในปงบประมาณนั้น กอใหเกิดการพัฒนาตอไป 
  ๒.เจาหนาที่ตองศึกษาระเบียบ/หนังสือเวียนที่ออกมาใหมใหละเอียดถ่ีถวน เพ่ือไมใหเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หมั่นศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดหนังสือเวียนแจงแนวทางการดําเนินงานและ 
กฎ ระเบียบ ตาง ๆ จากหนาเว็บไซตระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
  ๓.จัดทําแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่จัดซื้อจัดจางวามีผลประโยชนทับซอนกับคูสัญญาของสวนราชการหรือไม 
  ๔.จัดฝกอบรม สัมมนา เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใส หรือจัดตั้งกลุมเจาหนาท่ีอยางไม
เปนทางการเพื่อความโปรงใสในการบริหารงาน 
  ๕.หนวยงานควรจัดสงบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ  
เขารับอบรมพัฒนาศักยภาพและทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหมีความรูความเขาใจไมใหเกิด
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. 2563 นั้น ไดนํามาจัดทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางข้ึน เพื่อใหทุกสวนราชการไดศึกษาและถือเปนแนวทางปฏิบัติ
และใชเปนฐานขอมูล หรือเคร่ืองมือที่พัฒนาองคกรดานการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
ตลอดจนปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในโครงการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครฐัใหเกิดผลเปนรูปธรรม ดังนี้ 

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

กําหนดผูกํากับดูแลใหเจาหนาที่ปฏบิัตติามแผนการบริหารความเสี่ยงแผนการจัดซื้อ / จาง 
ขั้นตอน/วัตถุประสงคการ

ควบคุม 
ความเสี่ยง ประเภทความ

เสี่ยง 
การควบคุมที่มี

อยู 
แผนการปรับปรุง (กิจกรรมยอย) ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เร่ิมตน-สิ้นสุด 
วิธีประเมิน 

/วธิีวัด/ตัวชี้วดั 
สํ า รวจค วาม ต อ งก าร
เ พ่ื อ ให ท ร า บ ค ว า ม
ต อ ง ก า ร ใช 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  เพ่ือ
ปองกันความหลากหลายของชื่อพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยงานใน
สังกัด 

ตั้งแตป 2563 
เปนตนไป 

1. มีทะเบียน
พัสดุ 
2. รายการ
พัสดุท่ีตองการ 
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   ขั้นตอน/วตัถุประสงค
การควบคุม 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู แผนการปรับปรุง                      
(กิจกรรมยอย) 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
เร่ิมตน-สิ้นสุด 

วธีิประเมิน/วิธี
วดั/ตัวชี้วดั 

วิเคราะหกําหนดจํานวน
และระยะเวลาในการ
จัดซื้อ จัดจาง 
1. เพ่ือใหสามารถกําหนด
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. เพ่ือพัสดุ (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
ประกอบดังน้ี 
- ราคาจัดซื้อที่ผานมา(ถามี) 
- ราคาตลาด 
- ราคามาตรฐาน 
- สถิติการใชพัสดุที่ผานมา 
- จํานวนพัสดุที่คงเหลือในคลัง 
- อายุการใชงานของวัสดุ (Exp.)  
- ขอมูลในการสํารวจความ
ตองการ 
- อายุของครุภัณฑและอาคาร 
- งบประมาณที่คาดวาจะไดรับ 
- ขอมูลผูขายหรือผูรับจาง 
 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยงาน
ในสังกัด 

ตั้งแตป 2563 
เปนตนไป 

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

ลําดับความเส่ียง ประเภทความ
เสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เริ่มตน-สิ้นสุด 

วธีิประเมิน/วิธี
วดั/ตัวชี้วดั 

จัดทําแผนจัดซื้อ จัดจาง 
1. เพ่ือลดจํานวนคร้ังของ
การจัดซื้อ จัดจางของ
หนวยงาน 
2. เพ่ือใหการจัดซื้อจัด
จางเปนไปตามท่ีระเบียบ
กําหนด(ไมมีการแบงซื้อ/
แบงจาง) 
3.เพ่ือใหการใช
งบประมาณเปนไปอยาง
คุมคา และตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
4 การปรับเปลี่ยนแผนให
เปนไปตามนโยบายของ
หนวยงานและความ
ตองการพัสดุ  

การจัดทํา
แผนการจัดซื้อ 
จัดจาง ไมมี
ประสิทธิภาพ 
 

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

 ตั้งแตป 2563 
เปนตนไป 

1.แผนการ
จัดซื้อจัดจาง 
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   ขั้นตอน/วัตถุประสงค
การควบคุม 

ลําดับความเส่ียง ประเภทความ
เสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เริ่มตน-สิ้นสุด 

วธีิประเมิน/วิธี
วดั/ตัวชี้วดั 

    6. กําหนดจํานวนครั้งและวงเงิน 
เพ่ือมิใหเกิดการแบงซื้อแบงจาง
ท่ีขัดตอระเบียบพัสดุ 
7. มีการแลกเปลี่ยนและปรับ
ฐานขอมูลผูขายหรือผูรับจางให
เปนปจจุบัน/ทันสมัย(ระหวาง
หนวยงาน) 
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การดําเนินงานจัดซ้ือ/จาง 
   ขั้นตอน/วัตถุประสงค

การควบคุม 
ลําดับความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 
การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เริ่มตน-สิ้นสุด 

วธีิประเมิน/วิธี
วดั/ตัวชี้วดั 

เตรียมการจัดซื้อจัดจาง 
เพ่ือใหการจัดซื้อ จัดจาง
ตรงตามแผนที่กําหนดไว
และถูกตองตามระเบียบ 

1.จนท.เตรียม 
เอกสารในการ
ดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจางไม
ถูกตอง /
ครบถวน  

 
 
 

P ศึกษาระเบียบพัสดุและ
ระเบียบที่เก่ียวของ 
กอนเตรียมการจัดซื้อจัด
จาง 
 
 
 
 

1.เตรียมขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําผังการ
ดําเนินงานจัดซื้อ จัดจางดังนี้ 

1.1 กําหนดเวลาที่ใชพัสดุ(จากแผน) 
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะและกําหนดขอบเขต
ของงาน(TOR)และราคากลาง 

1.3 นําบทเรียนการจัดซื้อ จัดจางคร้ังกอน 
วิเคราะหและปรับปรงุสําหรับการใชงาน 

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

1.5 นําขอมูลการจัดซื้อของหนวยงานอ่ืนมา
เปรียบเทียบ  เพ่ือกําหนดราคา 

 
 
 
 
 
 

หน.จนท. 
/จนท. 

ทุกหนวยงาน 

ตั้งแตป 2563 
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 

เริ่มตน-สิ้นสุด 

วิธีประเมิน/วิธี
วดั/ตัวชี้วดั 

- เตรียมการจัดซือ้จัดจาง 
เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจาง
ตรงตามแผนที่กําหนดไว
และถูกตองตามระเบียบ 

จนท.พัสดุ ที่
เก่ียวของกับงาน
พัสดุมีทักษะไม
เพียงพอ 

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

 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. จัดทําคูมือ 

งานพัสดุ ตั้งแตป 2563 
เปนตนไป 

1. แบบดําเนิน
กอนหลังการ
ประชุม  
 2. คูมือ 

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

ไมจัดทําผังกํากับ
งานจัดซื้อ จัดจาง
(ทุกคร้ัง) 

P  1. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบจัดทําผังกํากับการ
จัดซื้ อ  จัดจางแตละวิ ธี  โดย กําหนดราย 
ละเอียด 

- ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
- กําหนดระยะเวลา  ที่ปฏบิัติงานใน

แตละขั้นตอน 
       -     กําหนดวันท่ีการดําเนินงาน 
2. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามการดําเนินงาน
การจักซื้อจัดจางตามผังที่กําหนดไวลายการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามผังที่กําหนด 

ทุกหนวยงาน 
ในสังกัด 

ตั้งแตป 2563 
เปนตนไป 

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

ลําดับความเสี่ยง ประเภท
ความเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เริ่มตน-สิ้นสุด 

วิธีประเมิน/วิธี
วดั/ตัวชี้วดั 

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

1. สาระสําคัญไม
ครบถวนหรือไม
ชัดเจน 
2. เผยแพรไม
ทั่วถึง 

P 
 
 

      P 

1.เจาหนาท่ีจัดทํา
ประกาศผานหัวหนา
เจาหนาที ่หรือนิติกร 
ตรวจสอบกอน
นําเสนอผูมีอํานาจ
พิจารณาลงนาม 

2.ดําเนินการเผยแพร
ทุกชองทางตาม
ระเบียบกําหนด 

 ทุกหนวยงาน ตั้งแตป 2563 
เปนตนไป 

- เอกสารเผย 
แพร 
- หลักฐาน
ชองทางการ
เผยแพร 

- คัดเลือกผูเสนอราคา 
1. เพื่อใหไดพัสดุท่ีมี
คุณภาพดี ราคา
เหมาะสม 

ไดผูเสนอราคาที่
ไมมีคุณภาพ 

P/H 1.คณะกรรมการเปด
ซองหรือคณะกรรม 
การพิจารณาผลปฏิบัติ
ตามระเบียบพัสดุของ
แตละวิธี 

 

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

ทุกหนวยงาน 
ในสังกัด 

ตั้งแตป 2563 
เปนตนไป 

เอกสารสรุปผล
การปรียบเทียบ  
3 ดาน  
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   ขั้นตอน/วัตถุประสงค
การควบคุม 

ลําดับความเส่ียง ประเภท
ความเส่ียง 

การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เร่ิมตน-สิ้นสุด 

วธีิประเมิน/วิธี
วดั/ตัวชี้วัด 

   2. คณะกรรมการ
พิจารณารายละเอียด
ท่ีระบุไว 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 2563 
เปนตนไป 
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   ขั้นตอน/วัตถุประสงค
การควบคุม 

ลําดับความเส่ียง ประเภท
ความเส่ียง 

การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เร่ิมตน-สิ้นสุด 

วธีิประเมิน/วิธี
วดั/ตัวชี้วัด 

- การทําสัญญา 
เพ่ือใหสัญญาถูกตองตาม
กฎหมายและบรรลุ
วตัถุประสงค 

1. มีขอขัดแยง
ในสัญญา 
2. สัญญาไม
ถูกตองและ
ครบถวน 

      P 
 
      P 

1. จัดทําสัญญาตาม
ตัวอยางสัญญา 
 2. เม่ือมีการลงนาม
ในสัญญาแลว  ให
แจงผูเก่ียวของตาม
ระเบียบพัสดุทราบ 
3. เจาหนาทีแ่จง
คณะกรรมการให
เขาใจในบทบาท
หนาที่ตามระเบียบ
พัสดุ 
 

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

ทุกหนวยงาน 
ในสังกัด 

ตั้งแตป 2563 
เปนตนไป 

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

ลําดับความ
เสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู แผนการปรับปรงุ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เร่ิมตน-สิ้นสุด 

วธีิประเมิน/วิธีวดั/
ตัวชี้วัด 

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

   

การตรวจรับ 
1. เพ่ือใหไดพัสดุตรงตาม
ความตองการและ
ทันเวลา 
2. เพ่ือใหมีการดูแลรักษา
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  
เจาหนาท่ีพัสดุตองแจง
สงวนสิทธิ์การปรับ 
 

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

ทุกหนวยงาน 
ในสังกัด 

ต้ังแตป 2563 
เปนตนไป 

ไดพัสดุที่ถูกตอง
และทันตอการใช
งาน 
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   ขั้นตอน/วัตถุประสงค

การควบคุม 
ลําดับความ

เสี่ยง 
ประเภท

ความเส่ียง 
การควบคุมท่ีมีอยู แผนการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

เร่ิมตน-ส้ินสุด 

วิธีประเมิน/วิธีวัด/
ตัวชี้วัด 

   4. คณะกรรมการตรวจ
รับทําบันทึกสงมอบ
พัสดุที่ตรวจรับให
เจาหนาท่ีพัสดุเก็บ
รักษาตามระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
        
 

ทราบ 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสขุอําเภอนาบอน 

- 6 พ.ย. 63 

ผูจัดทาํรายงาน 
 
       (นายสุทธิพันธ  ล่ิมพรรณ)  
 เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
        กลุมงานบริหารท่ัวไป 



บรรณานุกรม 
 

กรมบัญชีกลาง (2563) ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จาก http://www.gprocurement.go.th 
<สืบคนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563> 
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2563) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข (2563)  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ยุทธศาสตรดานสุขภาพ http://164.115.23.235:8080/sms2020  
<สืบคนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563> 
 
 
 

********************************************* 



 

กล  มงานบร หารท  วไป   ุ      ิ    ั่     
ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอนาบอน ํ  ั           ุ   ํ          

 จ งหว ดนครศร ธรรมราช ั   ั      ี        
โทร.0 7549 1192 โทรสาร 0 75491 855 

Website : http://phonabon.go.th 
 


