
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลเกาะคา 



 
 

 

 

 

  ในแนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปี 2563  ในส่วนของ EB 1  ได้ก าหนดให้หน่วยงาน จัดท ารายงานที่
แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา (ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562) โดยให้ท าการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ว ิเคราะห ์ความเส ี่ยงด้านการจัดซื้อจ ัดจ้าง ว ิเคราะห ์ผลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ว ิเคราะห ์ความสามารถในการ
ประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน การจ ัดซ้ือจัดจ้าง       จัดทำข ้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจ ัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ             พ.ศ. 2562  รวมถึงน าเสนอข ้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการจ ัดซื้อ จ ัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การดำเน ินการจัดซื้อจ ัดจ้างของ โรงพยาบาล
เกาะคา ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ม ีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ม ีประสิทธิภาพ เพ่ิมความโปร่งใส 
สะดวกต ่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข ้าถ ึงข ้อม ูลได้โดยสะดวกตามพระราชบัญญ ัติข ้อม ูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 และม ีการปร ับปร ุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏ ิบ ัต ิ และมต ิ
คณะรัฐมนตร ีที ่เกีย่วข้องอย ่างถูกต ้องครบถ ้วน ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัต ิงาน ขอ ง บ ุ ค ล า กร เ พ่ือเ ป็น 
ห ล ัก ปร ะ กั น ใ น ระ ดั บ ห นึ่ ง ว ่า การดำเนินการ   ด้านการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา นั้น ไม่ม ีการทุจร ิตและ 
ไม ่ม ีผลประโยชน ์ท ับซ้อน เนื่องจาก ได ้ม ีการเตรียมการป ้องก ันล่วงหน ้าไว้โ ดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏ ิบ ัติงาน
ประจำ 
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1. หลักการและเหตุผล 
 

การจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงาน และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 
และป้องกันปัญหาทุจริต  การเปิด เผยข้อมูล เกี ่ยวกับการจัดซื ้อจ ัดจ้าง  ถือเป็นมาตรการส าคัญที ่ส ่ง เสริม
กระบวนการป้องกันการทุจริต โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี ร ายการ
เกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที ่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ประชาชนสามารถขอดูหรือ
ตรวจสอบได้ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ใน
การจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด หาพัสดุเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อป้องกันความเสียหายที ่อาจเกิดขึ ้นจากการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐจึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล นอกจากให้เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส  โดยหน่วยงานจะต้องก าหนดวิธีการ หรือกระบวนการในการตรวจสอบ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามนัยมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการด าเนินการ ว่ามีความคุ้มค่า หรือมีความสามารถใน
การประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือวิเคราะห ์ความเสี่ยงด ้านการจ ัดซ้ือจ ัดจ ้างของโรงพยาบาลเกาะคา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

2.2  เพื่อให้การจ ัดซ้ือจ ัดจ ้างของโรงพยาบาลเกาะคา ให้เป ็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.3 เพื่อวิเคราะห ์ผลการจ ัดซ้ือจ ัดจ ้างในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปร ับปร ุงกระบวนงาน ให้มี
ประสิทธ ิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

 
 

1 



 
 

 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1  ม ีหล ักประก ันในระด ับหนึ่งว ่า การดำเน ินการด ้านการจ ัดซ้ือจ ัดจ ้างจะไม ่ม ีการท ุจร ิต และ
หร ือไม ่ม ีผลประโยชน ์ท ับซ ้อน เนื่องจากได ้ม ีการ เตรียมการป้องก ันล ่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส ่วนหน ึ่งของการปฏ ิบัติงาน
ประจ า 

3.2  ม ีมาตรฐานการจ ัดซ้ือจ ัดจ ้าง ม ีประส ิทธิภาพ เพ่ิมความโปร ่งใส สะดวกต ่อการตรวจสอบ ลด
ความผ ิดพลาด ในการปฏ ิบัติงานของเจ้าหน ้าที ่

3.3  ได้พ ัฒนา และปร ับปรุง กระบวนการจ ัด ซ้ือจ ัดจ ้างให้ เป ็นไปตามระเบ ียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏ ิบ ัต ิอย่างถกูต้องครบถ้วน 

 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของ โรงพยาบาลเกาะคา 
ประจ าปี งบประมาณ 2562 

  โรงพยาบาลเกาะคา ได้รวบรวมข้อมูลที่ต้องน ามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของ
หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจ าแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง  และ
แสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่าย
จริงในแต่ละรายการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้ อจัดจ้าง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 โรงพยาบาลเกาะคา ได้จัดท ากิจกรรมเฝ้าระวังระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง    ของโรงพยาบาล
เกาะคา โดยภาพรวม  ด าเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
เรื่องการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน   มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 

 โรงพยาบาลเกาะคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในประเด็น 
(1) งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานโดยจ าแนกเป็นรายหมวด 

2 



 
 

(2) รายการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละหมวด 
(3) เปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้

จ่ายจริงในแต่ละรายการ  
(4) ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด

จ้าง 
(5) ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ        พ.ศ.2562 

จ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 
 

1.1   งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานจ าแนกเป็นรายหมวด 

ตารางที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกหมวดงบประมาณ 

หมวด งบประมาณ ร้อยละ 
หมวดงบด าเนินงาน 90,348,954.38 88.05 
หมวดงบค่าเสื่อม 12,256,685.62 11.95 

รวม 102,605,640.00 100.00 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลเกาะคา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 จ าแนกตามหมวดงบประมาณ คือ หมวดงบด าเนินงาน งบประมาณ 90,348,954.38 คิดเป็นร้อย
ละ 88.05 และหมวดงบค่าเสื่อม งบประมาณ 12,256,685.62 คิดเป็นร้อยละ 11.95  
1.2 ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ตารางที่ 3 ร้อยละของจ านวนรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนรายการ ร้อยละ 
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 7 0.25 
วิธีคัดเลือก - - 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2,755 99.75 

รวม 2,762 100.00 

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลเกาะคาได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนทั้งสิ้น 2,762 รายการ 
พบว่าวิธรการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 2,755 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.75 รองลงมาคือ วิธี
ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   ด าเนินการเพียง 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.25  

1.3  ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามวิธี
จัดซื้อจัดจ้าง 

 ตารางที่ 4 ร้อยละจ านวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 



 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ร้อยละ 
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 16,851,653.63 16.42 
วิธีคัดเลือก - - 
วิธีเฉพาะเจาะจง 85,753,986.37 83.58 

รวม 102,605,640.00 100.00 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลเกาะคา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
102,605,640 บาท พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนเงินงบประมาณ 
85,753,986.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.58 รองลงมาคือ วิธี ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
งบประมาณ 16,851,653.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.42  
1.4 เปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่าย
จริงในแต่ละรายการ  

 ตารางที่ 2 ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แต่ละประเภท และ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง 

ประเภท งบประมาณที่ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง ร้อยละของ
การจัดซื้อ 

เหลือจ่าย 
ร้อยละ       

(ประหยัด) 

ค่าใช้สอย 29,894,700.00 29,468,142.93 98.57 426,557.07 1.43 
เวชภัณฑ์ยา 24,500,000.00 23,562,008.73 96.17 937,991.27 3.83 

วัสดุเภสัชกรรม 200,000.00 253,605.00 126.80 -53,605.00 -26.8 
วัสดุการแพทย์ 14,320,460.00 13,199,862.39 92.17 1,120,597.61 7.83 
วัสดุทันตกรรม 1,700,000.00 1,782,305.13 104.84 -82,305.13 -4.84 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,000,000.00 9,092,561.60 101.03 -92,561.60 -1.03 
วัสดุทั่วไป 7,343,000.00 7,601,983.28 103.53 -258,983.28 -3.53 
ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 600,000.00 805,212.70 134.20 -205,212.70 -34.2 
ครุภัณฑ์เกิน 5,000 บาท 15,047,480.00 14,925,449.90 99.19 122,030.10 0.81 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม 102,605,640.00 100,691,131.66 98.13 1,914,508.34 1.87 

         จากตารางที่ 2 ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า 
ประเภทค่าใช้สอย ได้ด าเนินการร้อยละ 98.57 ค่าเวชภัณฑ์ยา ได้ด าเนินการร้อยละ 96.17 วัสดุเภสัชกรรม ได้
ด าเนินการร้อยละ 126.80 มีการเบิกจ่ายจริงเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ร้อยละ 26.8 วัสดุการแพทย์ ได้ด าเนินการ
ร้อยละ 92.17 วัสดุทันตกรรม ได้ด าเนินการร้อยละ 104.84 มีการเบิกจ่ายจริงเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ร้อยละ 
4.84 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินการร้อยละ 101.03 มีการเบิกจ่ายจริงเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ร้อยละ 
1.03 วัสดุทั่วไป ได้ด าเนินการร้อยละ 103.53 มีการเบิกจ่ายจริงเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ร้อยละ 3.53 ครุภัณฑ์ต่ า
กว่าเกณฑ์ ได้ด าเนินการร้อยละ 134.20 มีการเบิกจ่ายจริงเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ร้อยละ 34.2    

 



 
 

1.5  วิเคราะห์ความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

1.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ 

1.1 ด้านนโยบาย นโยบายถ่ายทอดลงไปไม่ถึง
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

มี แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

ก าหนดแนวทาง มาตรการ
เพ่ือให้บุคคลากรยึดถือในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติตามพรบ.พัสดุ 

ท าให้เกิดความเข้าใจที่
แตกต่างกัน 

จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

1.3 ด้านขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

การก าหนดแผน/Flowขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
 

การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามระยะเวลา/ขั้นตอน
ที่ถูกต้อง 

ทบทวนFlow/แนวทางการ
ด าเนินงาน รูปแบบ แนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ส าหรับ
ด า เ นิ น ก า ร ที่ จั ด เ จ น  เ ป็ น
แนวทางเดียวกัน 

1.4 ด้านเจ้าหน้าที่ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน 

ความรู้และทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่ 
 

1จั ด อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/พ่ีเลี้ยง 

1.5ด้านการตรวจสอบ 
ภายใน 

ไม่มีระบบตรวจสอบภายในไขว้
ในกลุ่มงานในโรงพยาบาล ใช้
ระบบประเมินตนเอง 

หน่วยงานไม่ทราบความ
เสี่ยงที่แท้จริง 

ให้มีระบบตรวจสอบภายในไขว้
กลุ่มงานในดรงพยาบาล อย่าง
สม่ าเสมอ 

2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ 

การก าหนดความต้องการ 

 

 

 

การก าหนดความต้องการ 
ในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 

ไ ด้ พั ส ดุ ไ ม่ ต ร ง ต า ม
คุณลักษณะที่ต้องการใช้ 
ราคาไม่เหมาะสม และ
ไม่ทันต่อการใช้งาน 

ควรก าหนดนโยบายในการ
ก าหนดกฎ  ร ะ เบี ยบ  หรื อ
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ  
 
 



 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

การวางแผนการจัดหาพัสดุ ความล่าช้าในการเสนอแผน
และลงนามอนุมัติ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ท า ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ไ ม่
สามารถด าเนินการจัดท า
แผนได้ทันตามระยะเวลา
ที่กระทรวงก าหนด 
 

1จัดระบบการตรวจสอบแผน
ในรูปคณะกรรมการ 
2.ก าหนดระยะเวลาการอนุมัติ
แผน 

4. ปัญหาด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุ 

4.1 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ 
ไม่มีความรู้ ในการก าหนด
TOR( ร า ย ล ะ เ อี ย ด คุ ณ
ลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ /
เงื่อนไขในรายละเอียดของตัว
พัสดุหรือของผลส าเร็จของ
งานหรือของตัวผู้ ที่ จะเข้ า
แข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน 
 

ท าให้ เมื่ อประกาศประกวด
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มี
ผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคหรือ
มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา  

หน่ วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือตามระยะเวลาที่
กระทรวงก าหนดท าให้
การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า 

ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในการจัดท าขอบเขตของงาน 
TORเกี่ ยวกับวิ ธีการก าหนด
ความต้องการพัสดุ 

4 .2  ก าร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่
เร่งด่วน กระชั้นชิด 

ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย 
ใหม่ได้ 

อาจเกิดข้อทักท้วงที่มา
จากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มีระเบียบก าหนด
วิธีปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้
มี ค ว า ม รู้ แ ก้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น
หน่ ว ย ง านจ ะ ไ ด้ มี ก า ร ว า ง
แผนการท างาน 

5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ 

บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ขาดความรู้ความเข้าใจ ความ
ช านาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับ
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ท าให้การตรวจรับพัสดุ 
ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนด 

1. ให้ความรู้ เฉพาะด้านและ
ร ะ เ บี ย บ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แ ก่
เ จ้ าหน้ าที่ ห รื อผู้ ที่ เ ป็ น เป็ น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  



 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน 

ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก ขาดความรู้
ความเข้าใจในแบบรูปรายการ
ก่อสร้าง 
 

การส่งมอบงานไม่ เป็นไป
ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
การแก้ไข ให้ตรง 
ตามแบบรูปรายการ 
ท า ใ ห้ ร ะยะ เ วล า ในกา ร
ก่อสร้างล่าช้าออกไปและไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ก า ห น ด
ระยะเวลาในสัญญาจ้าง 

ท า ค ว าม เข้ า ใ จ แบบรู ป
ร า ย ก า ร  ก่ อ น ท า ก า ร
ก่อสร้าง ให้แก่ช่างผู้ควบคุม
งานที่ ม าจากหน่ ว ยงาน
ภายนอก 
 

7 ปัญหาด้านการจ าหน่ายพัสดุ 

พัสดุเกิดการสูญหาย/เสียหาย ไ ม่ มี ส ถ านที่ จั ด เ ก็ บ พั ส ดุ ที่
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล
พัสดุ 

หน่วยงานต้องสูญเสียด้าน
ทุนการชดเชยความสูญหาย 
ความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับ
พัสดุที่จัดเก็บ 

สถานที่ จั ด เ ก็ บ พั ส ดุ ที่ มี
ลั ก ษ ณ ะ มิ ด ชิ ด จั ด ใ ห้ มี
เจ้าหน้าที่ความคุมห้องพัสดุ 
โดยให้มีการขออนุญาตเปิด
ห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการ
ขอให้ใช้ห้องพัสดุ 

มี พั สดุ ที่ เ สี่ อมสภาพหมด
ความจ าเป็นในการใช้งานเป็น
จ านวนมาก 

พัสดุที่ ช า รุ ด เสี่ อมสภาพไม่
ส่งคืนเพื่อน ามาจ าหน่าย 

พอไปตรวจพบท าให้มีพัสดุ
คงเหลือที่หมดความจ าเป็น
จ านวนมาก 

ให้มรการจ าหน่ายพัสดุตาม
สภาพความเป็นจริงหรือ
ข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการ
ไ ด้ ท า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประจ าปีและถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบ เพ่ือให้การเก็บ
รักษาพัสดุมีน้อยที่สุด และ
เพ่ือหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความ
จ าเป็นและล้าสมัยเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของ
หน่วยงานในอนาคต 

 

 

 



 
 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk)  

การก าหนดระดบัของความเส่ียงแสดงถงึระดบัความส าคญัในการ
บรหิารความเส่ียง 

พจิารณาจากผลคูณของระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง (Likelihood) กบัระดบั
ความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X 
ผลกระทบ) ซึ่งระดบัความเส่ียงก าหนดเกณฑไ์ว ้4 ระดบัไดแ้ก ่
 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 
 
 

การก าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อการด าเนินงาน) 
ระดับ  ผลกระทบ   ค าอธิบาย 
5   สูงมาก  มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมาก 

เช่นหยุดด าเนินการมากกว่า 1 เดือน 
4   สูง  มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงเช่นหยุดด าเนินการ 

1 เดือน 
3   ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนินงาน 
2   น้อย  มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 

1   น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 

 



 
 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โรงพยาบาลเกาะคา 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม
ทั่วไปในการจัดการ
งานพัสดุ 

- เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านพัสดุ
มีความถูกต้อง 
โปร่งใส ตามระเบียบ
กฎหมายหลักเกณฑ์ 

ที่เก่ียวข้อง 

1.1 ด้านนโยบาย 

 

1.2 ด้านระเบียบ 
กฎหมาย 

1.3 ด้านขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงาน 

 

 

1.4 ด้านเจ้าหน้าที่ 

1.5 ด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

- นโยบายถ่ายทอดลงไปไม่ถึงผู้ปฺฏิบัติ
งานทุกระดับ 

- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติ
ตามพรบ.พัสดุ 

1.การจัดซื้อ/จ้างงบลงทุนล่าข้า 
2.ขาดการควบคุมก ากับ 

- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานใหม่ 

1ระบบควบคุมภายใน5มิติด้านพัสดุ
ใช้ระบบประเมินตนเองความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินไม่เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
หน่วยงานรพช. 

3 

 

3 

 

5 

 

 

 

4 

4 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

4 

9 

 

12 

 

25 

 

 

 

16 

16 

ต่ ามาก 

 

ปานกลาง 

 

ต่ า 

 

 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

4 

 

3 

 

1 

 

 

 

2 

2 



 
 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงพยาบาลเกาะคา 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

2. ด้านการจัดหาพัสดุ - เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านพัสดุมีความ
ถูกต้อง โปร่งใส ตาม
ระเบียบ 

2.1 การก าหนดความ
ต้องการ 

 

- การก าหนดความต้องการ 

ในการจัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์
ไม่สอดคล้องกับนโยบาย 

3 

 

4 

 

 

12 

 

ปานกลาง 

 

3 

3. ด้านการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.1 การวางแผนการจัดหา
พัสดุ 

2. จั ด ท า แ ผ น จั ด ซื้ อ / จ้ า ง             
ไ ม่ ค ร อบ ค ลุ ม ร า ย ก า ร ก ร ณี
เร่งด่วน/โครงการ 
1.ไม่ด าเนินการขออนุมัติปรับ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

4 3 12 ปานกลาง 3 

4. ด้านการด าเนินการ
จัดหาพัสดุ 

 4.1 หน่วยงานที่ต้องการ
พัสดุไม่มีความรู้ในการ
ก าหนด TOR 

4.2 การจัดซื้อจัดจ้าง 

- ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือยื่น
เสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ
ทางเทคนิค 

-เกิดข้อผิดพลาดจัดซื้อจัดจ้าง 

4 

 

3 

3 

 

3 

12 

 

9 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

3 

 

4 



 
 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

5. ด้านการตรวจรับ
พัสดุ 

 5.1 การตรวจรับพัสดุ
ไม่เป็นไปตามสัญญา
หรือข้อก าหนด 

-บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะในการตรวจรับ
พัสดุ 

3 3 9 ปานกลาง 4 

7. ด้านการจ าหน่าย 

พัสดุ 

 8.1 มีพัสดุที่
เสื่อมสภาพหมดความ
จ าเป็นในการท างาน
จ านวนมาก 

- พัสดุช ารุดไม่ส่งคืนเพ่ือท า
การจ าหน่าย 

-ครุภัณฑ์รอการจ าหน่ายไม่
จัดเก็บสถานที่ปลอดภัย 

3 3 9 ปานกลาง 4 

 



 

 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 จากข้ันตอนที่ 1 เมื่อท าการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงด าเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้าน

การจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา อันอาจจะเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ออกตาม
รายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

 

สี ระดับความเสี่ยง 

 
ความเสี่ยงระดับต่ า 

 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 
ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร 
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 
ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 

 

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ตามรายสีไฟจราจร 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
โรงพยาบาลเกาะคา 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของ โรงพยาบาลเกาะคา 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

     3     2     1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3     2     1 

ค่าความเสี่ยงรวม   
= 

จ าเป็น X รุนแรง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่ 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 จากนั้น น ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2  ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2  

ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
โรงพยาบาลเกาะคา 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก                    
MUST                        
3     2 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง   
SHOULD                        

1 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

 

- 

- 

- 

 

1 

1 

1 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ          
โรงพยาบาลเกาะคา 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานก ากับดูแล 
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน 

X 
X 
X 
X 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 



 

 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด
จ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
อยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ และเฝ้าระวังในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ

ผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมมีรายจ่าย มีผลกระทบถึง

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
 
ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา 
 

กระบวนการที่มีความเสี่ยง 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
โรงพยาบาลเกาะคา 
 

ดี 2   

 
 จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา มีความ
เสี่ยงระดับต่ า (2) 
 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 น าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา มีความเสี่ยง
ระดับต่ า (2) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเกาะคา 
 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ 
โรงพยาบาลเกาะคา 

1. มีการควบคุมก ากับโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในการให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. แนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 



 

 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา โดยการ
แยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง 
และประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 
สถานะสีและรับดับของสถานะความเสี่ยง 
 
สถานะส ี ระดับของสถานะความเสี่ยง 

 ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้อง
ท ากิจกรรมเพ่ิม 

 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้
ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย ที่เตรียมไว้ 
แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
ระดับความรุนแรง <3 

 เกิดกรณีที่อยู่ ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมี
มาตรการ นโยบาย เพ่ิมขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล 
ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความ
รุนแรง >3 

 
ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที ่6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา 
 

กิจกรรม 
เหตุการณ์ สถานะความเสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ โรงพยาบาลเกาะคา 

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัว
ในต าแหน่งหน้าที่ 



 


 


- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 
 
ขั้นตอนที ่7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
 น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา จากตารางที่ 
6 ที่จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ที่
วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้ และต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้า
ระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 



 

 

 ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคานั้น ไม่อยู่ใน
ข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวัง จึงก าหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ิมเติม ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา 
 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ โรงพยาบาลเกาะคา 

1. ออกประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็น
หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
 

 
 สรุปดังนี้ว่า โรงพยาบาลเกาะคา วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาล  
เกาะคา โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร  ที่น ามาใช้นี้จะ
เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา ไม่มีการทุจริต 
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้ึน หากแม้กรณีท่ีพบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่
จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
ส่วนราชการอ่ืนที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานการจัดซื้อ
จัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา มีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดย
ปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงระดับการยอมรับได้ หากแต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวัง
ในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคาอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลเกาะคา ได้จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงโดยก าหนดมาตรการใน
การเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

1. ออกประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
ของหน่วยงาน ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2599 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2599 เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยที่กิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ิมความ
โปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติตนตามกรอบ
จรรยาบรรณ มีความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้
การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด มีความคุ้มค่าและสมประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างสูงสุด 
 
 



 

 

 
2. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 
          โรงพยาบาลเกาะคา เสนอปัญหาอุปสรรคและกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ 

โรงพยาบาลเกาะคา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
(1) การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ขาดการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบใหม่ 
(2) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลท าให้ยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุเดิม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนในการด าเนินงานใหม่ 
ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าในกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลเกาะคา โดยภาพรวม 

(3) การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะ
ผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้ 

(4) ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของ
หน่วยงาน เช่น ราคาพัสดุมีอัตราเพ่ิมขึ้น การจัดสรรงบประมาณในรอบแรกไม่เพียงพอ ท าให้การ
ด าเนินการบางรายการ/โครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ได้รับพัสดุล่าช้า และไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

 
3. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของ
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยภาพรวม ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  โดยตั้งงบประมาณไว้ 
102,605,640.00 บาท เบิกจ่ายจริง 100,691,131.66 บาท คิดเป็น 98,13% เบิกจ่ายน้อยกว่า
ที่ตั้งงบไว้ 1,914,508.34 บาท โดยประหยัดงบประมาณไป 1.87% แต่ถ้าดูแต่ละรายการจะพบว่ามี ค่า
ใช้สอย ค่ายา กับ วัสดุการแพทย์ และครุภัณฑ์เกิน 5,000 บาท ที่เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วนที่
เหลือจะเบิกจ่ายเกินงบประมาณ ในปีต่อไปต้องทบทวนการจัดท าแผนและการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดให้มากกว่านี้ 
 
 



 

 

 
4. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 โรงพยาบาลเกาะคา น าเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

(1) โรงพยาบาลเกาะคา วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

(2) โรงพยาบาลเกาะคา จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

(3) ให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ด าเนินการ ดังนี้ 

      3.1 จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เสนอผู้บริหาร
ของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานน าแบบสรุปผลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

 3.2 ส่งแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไปให้เลขา คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
โรงพยาบาลเกาะคา ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย 

    - หนังสือเสนอผู้บริหาร 
    - แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
     - Print Screen หน้าเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

 (4)  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ 1. เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 2. เว็บไซด์หน่วยงาน 3. ปิดประกาศที่
หน่วยงาน 

(4) จัดอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และกฎระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง  

(5) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของแต่ละคลัง ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเด็นการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี การรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี อย่างรอบคอบและรัดกุม 

(6) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของแต่ละคลัง ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ก าหนด เพ่ือป้องกันการทุจริต และการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างรอบคอบและรัดกุม 

 



 

 

(7) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลเกาะคา
จัดท าคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือฯ ที่ก าหนด 

(8) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลเกาะคา
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
 
 

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