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 รายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้าง งบด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 1. ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุน งบด าเนินงาน ปี 2562 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวนเงินท้ังส้ิน 275,5000 
บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าบาทถ้วน) และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง      ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการดังกล่าวเสร็จส้ินเรียบร้อย จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบลงทุน งบ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ        พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดั
บที่ 

รายการ 
วิธีการ 
จัดหา 

งบประมา
ณที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
 (บาท) 

ผลต่าง        
(บาท) 

การเบิกจ่าย
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1. 
โครงการบริหารจัดการ
ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอร้องกวาง 

      

 - ค่าสาธารณูปโภค เฉพาะเจะจง 24,000 23,384.84    
 - ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง เฉพาะเจะจง 88,000 64,511.00    
 - ค่าวัสดุส านักงาน/งานบ้านฯ เฉพาะเจะจง 59,120 69,648.38    
 - ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ เฉพาะเจะจง 15,000 28,917.04    
 -ค่าเดินทางไปราชการ เฉพาะเจะจง 20,000 23,497.80    
 รวม  206,120 209,959.06 3,839.06 101.86  

2.. 
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ
สสอ.ร้องกวาง 

เฉพาะเจะจง 68,880 45,360.00 23,520 65.85  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
 

 275,000.00 255,319.06 19,680.94 92.84  

 
 
2. จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  
 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน  งบด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 จากตารางดังกล่าวข้างต้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ร้องกวาง มีจ านวนโครงการท่ีต้องการจัดซื้อจัดจ้าง ท้ังหมดจ านวน 2 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อท่ีสูงท่ีสุด       
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการท้ังหมด  
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2.1 ตารางแสดงร้อยละจ านวนของโครงการจ าแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุนงบด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการ ร้อยละ 

เฉพาะเจะจง 3 100 

วิธีสอบราคา 0 0 

วิธี e-bidding 0 0 

รวม 3 100 
 

 3. งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  
   ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน งบด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพ               
รวมท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่ีได้รับการจัดสรรมา จ านวนเงินท้ังส้ิน            
275,5000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพียงจ านวน 255,319.06 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสิบเก้าบาทหกสตางค์) พบว่างบประมาณท่ีใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ท้ังหมด 

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

วิธีการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณที่จัดจ้าง 

(บาท) 
ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 255,319.06 100 

วิธีสอบราคา   

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   

 

รวม 
255,319.06 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 4. ความคุ้มค่าและการประหยัดงบประมาณ 
 ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ท้ังหมด 2 โครงการ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน จ านวน 2 โครงการ โดย
สามารถประหยัดเงินงบประมาณรายจ่ายได้ จ านวน 19,680.94 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบส่ี
สตางค์)  

 5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 5.1 ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่อนข้างจ ากัดด้วยเวลาและเร่งด่วน 
ส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย   

 5.2 ขาดบุคลากร เจ้าหน้าท่ีพัสดุท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนินการ
จัดจ้างส่ิงก่อสร้าง บุคลากร เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอส่งผลให้การปฏิบัติงานได้ล่าช้า 

 5.3 การก าหนดราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ แต่ละชนิดมีระยะเวลาส้ันในการ
จัดท าราคากลาง  จึงท าให้คณะกรรมการท่ีก าหนดคุณลักษณะเกิดความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าท่ี             
และส่ิงก่อสร้าง ขาดบุคลากรท่ีช านาญและเช่ียวชาญทางด้านช่างโยธา ซึ่งมาช่วยในการถอดแบบและค านวณ
ปริมาณราคา วัสดุซึ่งใช้ในการก่อสร้าง(BOQ) ซึ่งต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า 

 5.4 ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ราคาท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัด ไม่มีราคาท่ีเป็นปัจจุบัน  และมี
บริษัทหรือตัวแทนจ าหน่าย มีจ านวนไม่มาก 

 5.5 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมานั้น ค่อนข้างจ ากัดและน้อยเกินไป ท าให้หาผู้รับจ้างท่ี
จะมาท างานก่อสร้างได้ยากมากยิ่งขึ้น 

 6. แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิต     
และผลลัพธ์จากการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

 6.1 ควรมีแผนฯ รองรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนให้แก่บุคลากรภายนอกเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของงานจัดซื้อจ้างต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 

 6.2 บุคลากรท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกคณะควร
ได้เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

                   6.3เมื่อหน่วยงานได้รับทราบงบประมาณแล้ว ควรให้มี การประชุมเตรียมพร้อม              
ในการด าเนินการจัดจ้าง เช่น รูปแบบรายการ ใบปริมาณ จากหน่วยงานท่ีเคยได้รับการจัดสรรงบประมาณการ
ก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกัน มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานต้ังแต่เริ่มด าเนินการจนถึงแล้วเสร็จโครงการ    
(Time Line) ให้เป็นไปตามแผนฯ ท่ีก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 6.4 ขอรับการจัดสรรบุคลากร เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ท่ีปฏิบัติงานเพิ่ม เติม เนื่องจากขาดแคลน 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง  
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ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอร้องกวาง 
การวิเคราะหข์้อร้องเรียนด้านการจัดซือ้จัดจ้าง พ.ศ.2562 

 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของข้อร้องเรียนและแนวโน้ม 
-ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อร้องเรียน 
-ไม่มีการจัดการข้อร้องเรียน เนื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

     3.  ความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการ 
         จัดซ้ือจัดจ้าง 
         -ไม่มีความเส่ียงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการท่ีอยู่นอกแผนปฏิบัติการ 
         จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ 

 

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 
วิเคราะห์จากความเส่ียงท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/
กิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยง 
ผลกระทบต่อ
หน่วยงาน 

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 
1.1 ด้านนโยบาย ไม่มีการก าหนดนโยบาย

เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 

บุคลากรไม่มีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ก าหนดแนวทางเพื่อให้
บุคคลากรยึดถือในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 

1.2 ด้านระเบียบ
กฎหมาย 

มีการเปล่ียนแปลงระเบียบ
วิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง 

ท าให้เกิดความสับสน
ต่อการปฏิบัติงาน 

ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.3 ด้านขั้นตอนการ 
     ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารที่ควบคุมก ากับดูแล
ไม่มีการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ท าให้เกิดปัญหาการ
ปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า 

ก าหนดรูปแบบ แนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
ส าหรับด าเนินการท่ีจัดเจน ให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพัสดุ
ทราบ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 



ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยง 
ผลกระทบต่อ
หน่วยงาน 

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

1.4 ด้านเจ้าหน้าท่ี มีการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเนื่องจาก
ลาออกไปรับการบรรจุหรือมี
การสับเปล่ียนหน้าท่ี  

ท าให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
ยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุท่ีถูกต้อง 

ควรจัดหาบุคคลากรด้านการ
ปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่ง
อบรมให้ความรู้ 

1.5 ด้านการตรวจสอบ 
     ภายใน 

หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในโดยตรง 
และไม่มีกลุ่มงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เป็น
ผู้จัดท าและตรวจสอบ
ภายใน ท าให้การ
ตรวจสอบไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอนและท่ัวถึง 
เป็นผลให้การประเมิน
ความเส่ียงและการ
ควบคุมภาพแวดล้อม
การบริหารจัดการ
พัสดุไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

ควรจะจัดต้ังกลุ่มงาน/งาน ท่ี
รับผิดชอบการตรวจสอบ
ภายในโดยตรง จะได้ช่วย 
ตรวจสอบอีกครั้ง 

2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 
การก าหนดความต้องการ 
 
 
 

ในการก าหนดความต้องการ 
ในการจัดท าแผนขอ
งบประมาณ หน่วยงานท่ีขอ
ไม่มีแนวทางก าหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุ
ความต้องการใช้พัสดุท่ี
ชัดเจน 

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่
ตรงตามคุณลักษณะท่ี
ต้องการใช้ ราคาไม่
เหมาะสม และไม่ทัน
ต่อการใช้งาน  

ควรก าหนดนโยบายในการ
ก าหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ 
 

3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การวางแผนการจัดหา
พัสดุ 

ความล่าช้าในการเสนอแผน
และลงนามอนุมัติแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้หน่วยงานไม่
สามารถด าเนินการ
จัดท าแผนได้ทันตาม
ระยะเวลาท่ีกระทรวง
ก าหนด 

มีการเปล่ียนแปลงค าส่ัง   ใน
การมอบอ านาจเพื่อความ
คล่องตัวในด้านการบริหาร
จัดการ การจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 

4. ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
4.1 หน่วยงานท่ีต้องการ
พัสดุ ไม่มีความรู้ในการ

ท าให้เมื่อประกาศประกวด
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ

หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดหาได้ทัน

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการ



ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยง 
ผลกระทบต่อ
หน่วยงาน 

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

ก าหนด Tor 
(รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขใน
รายละเอียดของตัวพัสดุ
หรือของผลส าเร็จของ
งานหรือของตัวผู้ท่ีจะเข้า
แข่งขันเสนอราคาไม่
ชัดเจน 
 

ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่
ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทาง
เทคนิค หรือมีการอุทธรณ์
ผลการพิจารณา  

ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ในแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือตาม
ระยะเวลาท่ีกระทรวง
ก าหนด ท าให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า  

จัดท าขอบเขตของงาน TOR 
เกี่ยวกับวิธีการก าหนดความ
ต้องการพัสดุ 

4.2 การจัดซื้อจัดจ้างท่ี
เร่งด่วน กระช้ันชิด 

ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีจะเกิด
ข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามกฎหมาย 
ใหม่ได้ 

อาจเกิ ดข้ อ ทัก ท้ ว ง
ท่ีมาจากหน่ วยงาน
ภายนอก เช่น สตง. 
หรือตรวจสอบภายใน
กระทรวง 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มีระเบียบก าหนดวิธี
ปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน จะได้มีการวาง
แผนการท างาน 

5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 
ปัญหาบุคลากรท่ีเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ความช านาญและทักษะท่ีดี
เกี่ยวกับการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้การตรวจรับ
พัสดุ ไม่เป็นไปตาม
สัญญาหรือข้อก าหนด 

ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้
เฉพาะด้านและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าท่ีหรือผู้
ท่ีเป็นเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ  

6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงาน 
ท่ีมาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ให้เป็นผู้ควบคุมงาน ท่ีมา
จากหน่วยงานภายนอก ขาด
ความรู้ความเข้าใจในแบบ
รูปรายการก่อสร้าง 

ท าให้การส่งมอบงาน
ไม่เป็นไปตามแบบรูป
รายการก่อสร้าง จึงท า
ให้มีการแก้ไข ให้ตรง
ตามแบบรูปรายการ 
ท าให้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างล่าช้าออกไป
และไม่เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง 

ควรท าความเข้าใจแบบรูป
รายการ ก่อนท าการก่อสร้าง 
ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานท่ีมา
จากหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 



ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยง 
ผลกระทบต่อ
หน่วยงาน 

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

7. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ 
   พัสดุเกิดการสูญหาย/ 
   เสียหาย 

ไม่มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุท่ี
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล 
พัสดุ 

หน่วยงานต้องสูญเสีย
ด้านทุนการชดเชย
ความสูญหาย ความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับ
พัสดุท่ีจัดเก็บ 

จัดท าสถานท่ีเก็บพัสดุท่ีมี
ลักษณะมิดชิดจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีควบคุมห้องพัสดุ 
โดยให้มีการขออนุญาตเปิด
ห้องเก็บพัสดุทุกครั้งท่ีมีการ
ขอใช้ห้องพัสดุ 

8. ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสดุ 
    มีพัสดุท่ีเส่ือมสภาพ 
   หมดความจ าเป็นใน
การ 
   ใช้งานเป็นจ านวนมาก 
 
 

พัสดุท่ีช ารุดเส่ือมสภาพไม่
ส่งคืนเพื่อน ามาจ าหน่าย 
 
 

พอไปตรวจพบท าให้มี
พัสดุคงเหลือท่ีหมด
ความจ าเป็นจ านวน
มาก 
 
 

ให้มีการจ าหน่ายพัสดุตาม
สภาพความเป็นจริงหรือ
ข้อเท็จจริงท่ีคณะกรรมการได้
ท าการตรวจสอบประจ าปีและ
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุมี
น้อยท่ีสุด และเพื่อหลีกเล่ียง
พัสดุเกินความจ าเป็นและ
ล้าสมัยเป็นการประหยัด
งบประมาณของหน่วยงานใน
อนาคต 
 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ 
 1. ความเส่ียงระดับต่ ามาก  คะแนน    1 - 4 
 2. ความเส่ียงระดับต่ า  คะแนน    5 - 8 
 3. ความเส่ียงระดับปานกลาง  คะแนน   9 - 14 

4. ความเส่ียงระดับสูง  คะแนน  15 - 20 
5. ความเส่ียงระดับสูงมาก  คะแนน  21 – 25 
 

โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง 
ท้ังนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงิน
ท่ีชัดเจนได้ 

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  

   
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 
 

  

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่งดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียงแต่มีมาตรการ สีเหลือง 

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

 



ควบคุมความเส่ียง 
ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง 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 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

จากรายงานผลการจัดซื้อจ้างตามรายงานเนื่องจากปีงบประมาณ 2562  ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอร้องกวางได้ประมารรายจ่ายผิดพลาดไปหลายรายการแต่ก็ได้ด าเนินการขอปรับแผนการใช้เงิน ให้เหมาะสม
กับงบประมาณท่ีไก้รับจึงสามารถด าเนินงานได้เป็นอย่างดี ในปีงบประมาณ 2563  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ร้องกวางได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ลดลง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2563 ดังนี้ 

๑.โครงการบริหารจัดการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง งบประมาณ ดังนี้ 
-ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 24,000 บาท  
-ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นเงิน 88,000 บาท  
-ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ เป็นเงิน 15,000 บาท  
-ค่าวัสดุต่างๆ ส านักงาน/งานบ้าน/คอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมส านักงาน เป็นเงิน 80,000 บาท 
-ค่าเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 20,000 บาท 
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพบริการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง เป็นเงิน 37,000 บาท 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 264,000 บาท  
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เปรียบเทียบงบ Non UC สสอ.ร้องกวาง ปี 2560-2561  

ที่ 
โครงการ ปี 2562 ปี 2563 ผลการเปรียบเทียบ 

  (บาท) (บาท)   

1 
โครงการบริหารจัดการส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอร้องกวาง 

    
  

   - ค่าสาธารณูปโภค 23,384.84 24,000  

   - ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 64,511.00 88,000  

   - ค่าวัสดุส านักงาน/งานบ้าน ค่าซ่อมแซมอื่นๆ 69,648.38 80,000 มีนโยบาย 5 ส. 

   - ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 28.917.04 15,000  

   -ค่าเดินทางไปราชการ 28,917.04 20,000  

2 
โครงการเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

45,360 13,000 
 

 
 


