
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลเกาะคา 



 

 

 

 

  ในแนวทางการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (MOPH Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : MOIT) ประจําป 2565  ไดกําหนดใหหนวยงาน จัดทํารายงานท่ี
แสดงถึงการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปท่ีผานมา (ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยใหทํา
การวิเคราะหอยางเปนระบบ ว ิเคราะห ความเส ี่ยงดานการจัดซื้อจ ัดจาง ว ิเคราะห ผลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ าง 
ว ิเคราะห ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน การจ ัดซื ้อจ ัดจาง จ ัดทำ
ข อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจ ัดจาง ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564  
รวมถึงนําเสนอข อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจ ัดซื้อ จ ัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพ่ือใหการดำเน ินการจัดซื้อจ ัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ม ีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ม ีประสิทธิภาพ เ พ่ิมความโปรงใส สะดวกต อการตรวจสอบ 
ประชาชนสามารถเข าถ ึงข อม ูลไดโดยสะดวกตามพระราชบัญญ ัติข อม ูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
และม ีการปร  ับปร  ุงกระบวนการจ ัด ซื ้อจ ัดจ า ง เ ป น ไปตามร ะ เบ ียบ  หล ัก เ กณฑ  ว ิธ ีปฏ  ิบ  ัต  ิ                  
และมต ิคณะรัฐมนตรี ที เ ก่ียวของอย างถูกต องครบถ วน ชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัต ิงาน 
ขอ ง บ ุ ค ล า กร เ พ่ือเ ปน ห ล ัก ปร ะ กั น ใ น ระ ดั บ ห นึ่ ง ว า การดำเนินการ ดานการจ ัดซ้ือจ ัดจ างของ 
โรงพยาบาลเกาะคา นั้น ไมม ีการทุจร ิตและ ไม ม ีผลประโยชน ท ับซอน เนื่องจาก ได ม ีการเตรียมการ
ป องก ันลวงหน าไวโ ดยใหเปนสวนหนึ่ง ในการปฏ ิบ ัติงานประจำ 
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สารบญั 



 

บทนํา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ ตองกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกหนวยงาน และตองสอดคลองกับหลักการ คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และตรวจสอบได และปองกันปญหาทุจริต การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ถือเปน

มาตรการสําคัญที่สงเสริมกระบวนการปองกันการทุจริต โดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายแตละป รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และสัญญาใดๆ ที่มี

การอนุมัติใหจัดซื้อจัดจางแลวใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได และพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 กําหนดใหหนวยงานรัฐที่มีหนาที่ในการจัดหาพัสดุ ตอง

เปดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุเพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน

ภาครัฐมีความโปรงใส เปนธรรม และเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตใน

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานภาครัฐจึงตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูล นอกจากใหเปดเผย

ขอมูลจัดซื้อจัดจางแลว การตรวจสอบความเกี่ยวของและความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ที่มีสวน

เกี่ยวของในกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีความโปรงใส โดยหนวยงานจะตองกําหนดวิธีการ หรือ

กระบวนการในการตรวจสอบ เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนตามนัยมาตรา 126 แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  เม่ือเสร็จสิ้น

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางแลว ในแตละปงบประมาณ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง

จะเปนวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดําเนินการ วามีความคุมคา หรือมีความสามารถในการประหยัด

งบประมาณไดมากนอยเพียงใด ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการทบทวนและวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการ

จัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณตอไปใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อวิเคราะห ความเสี่ยงด านการจ ัดซ้ือจ ัดจ างของโรงพยาบาลเกาะคา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.2  เพ ื่อ ใ ห ก า ร จ  ัด ซ ื้อ จ  ัด จ  า ง ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล เ ก า ะ ค า  ใ ห เป ็นไปตาม พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.3 เ พ ื่อ ว ิเ ค ร า ะ ห  ผ ล ก า ร จ  ัด ซ ื้อ จ  ัด จ  า ง ใ น ป  ีง บ ป ร ะ ม า ณ  พ.ศ. 2564 และปร ับปร ุง
กระบวนงาน ใหมีประสิทธ ิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด 
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3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

3.1  ม ีหล ักประก ันในระด ับหนึ่งว า การดำเน ินการด านการจ ัดซ้ือจ ัดจ างจะไม ม ีการ
ท ุจร ิต และหร ือไม ม ีผลประโยชน ท ับซ อน เนื่องจากได ม ีการ เตรียมการปองก ันล วงหนาไวโดยใหเปน
ส วนหน ึ่งของการปฏ ิบัติงานประจํา 

3.2  ม ีมาตรฐานการจ ัดซ้ือจ ัดจ าง ม ีประส ิทธิภาพ เพ่ิมความโปร งใส สะดวกต อการ
ตรวจสอบ ลดความผ ิดพลาด ในการปฏ ิบัติงานของเจาหน าท่ี 

3.3  ไ ด พ  ัฒ น า  แ ล ะ ป ร  ับ ป ร ุง กระบวนการจ ัด ซ้ือจ ัดจ างให เป ็นไปตามระเบ ียบ 
หลักเกณฑ วิธีปฏ ิบ ัต ิอยางถูกตองครบถวน 
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การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง 

ของ โรงพยาบาลเกาะคา 

ประจําป งบประมาณ 2564 

  โรงพยาบาลเกาะคา ไดรวบรวมขอมูลท่ีตองนํามาวิเคราะห ประกอบดวย งบประมาณ

ภาพรวมของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยจําแนกเปนรายหมวด แสดงใหเห็นวาในหมวดท่ีมี

รายการจัดซ้ือจัดจาง และแสดงเปรียบเทียบใหเห็นสัดสวนของการจัดซ้ือจัดจางแตละประเภท และ

เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไว และใชจายจริงในแตละรายการ ท้ังนี้เพ่ือเปนการวิเคราะหความสุมเสี่ยง

ในการทุจริต และเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2565 

โดยการวิเคราะหประกอบดวยองคประกอบ 5 องคประกอบ ดงันี้ 

1. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

2. วิเคราะหความเสี่ยง 

3. วิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 

4. วิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

5. แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการ
จัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
1. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 โรงพยาบาลเกาะคา ไดจัดทํากิจกรรมเฝาระวังระบบบริหารความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง    

ของโรงพยาบาลเกาะคา โดยภาพรวม  ดําเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.2546 กฎหมาย 

กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน   

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีการแขงขันท่ีเปนธรรม 

 โรงพยาบาลเกาะคา สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในประเด็น 

(1) งบประมาณภาพรวมของหนวยงานโดยจําแนกเปนรายหมวด 

(2) รายการจัดซ้ือจัดจางในแตละหมวด 

(3) เปรียบเทียบสัดสวนของการจัดซ้ือจัดจางแตละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณ

ท่ีตั้งไว และใชจายจริงในแตละรายการ  

(4) รอยละของจํานวนรายการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จําแนกตาม

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

(5) รอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ        

พ.ศ.2564 จําแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจาง 
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1.1   งบประมาณภาพรวมของหนวยงานจําแนกเปนรายหมวด 

ตารางท่ี 1 การจัดซ้ือจัดจางตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 จําแนกหมวด

งบประมาณ 

 

หมวด งบประมาณ รอยละ 

หมวดงบดําเนินงาน 133,800,685.63 93.98 
หมวดงบคาเสื่อม 8,573,500.00 6.02 

รวม 142,374,185.63 100.00 

1.2 เปรียบเทียบสัดสวนของการจัดซ้ือจัดจางแตละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไว 

และใชจายจริงในแตละรายการ  

 ตารางท่ี 2 รอยละของการจัดซ้ือจัดจางตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แตละ

ประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไวและใชจายจริง 

 

ประเภท งบประมาณท่ีตั้งไว เบิกจายจริง 

 
รอยละของการเบิกจาย

แตละประเภท 

 

 

 

คาใชสอย 27,086,790.00 37,920,735.08  139.99  

คายา      29,500,000.00  30,464,352.00  103.26  

วัสดุเภสัชกรรม 150,000.00             178,389.00   118.92  

วัสดุการแพทย 22,250,000.00  20,308,473.57  91.27  

วัสดุทันตกรรม 2,335,287.00  2,220,641.86  95.09  

วัสดุวิทยาศาสตร
การแพทย 

12,305,097.00  14,851,206.20   

120.69 

 

 

วัสดุท่ัวไป 10,916,700.00 10,519,500.00  96.36  

ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 1,000,000.00            1,039,217.62               103.92  

ครุภณัฑเกิน  5,000  บาท 23,190,000.00          24,871,670.00   107.25  

ท่ีดินและสิ่งกอสราง -      -                             -  

รวม 128,733,874.00 142,374,185.63  110.59  
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1.3 รอยละของจํานวนรายการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จําแนกตามวิธีการ
จัดซ้ือจัดจาง 

 ตารางท่ี 3 รอยละของจํานวนรายการจัดซ้ือจัดจางตามแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.
2564 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนรายการ รอยละ 
วิธีอิเล็กทรอนิกส e-bidding 17 0.58 
วิธีคัดเลือก 2 0.06 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2,953 99.36 

รวม 2,972 100 

1.4  รอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จําแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 

 ตารางท่ี 4 รอยละจํานวนงบประมาณท่ีจัดซ้ือจัดจางตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง งบประมาณ รอยละ 
วิธีอิเล็กทรอนิกส e-bidding 26,637,800.00 18.80 
วิธีคัดเลือก 8,369,000.00 5.80 
วิธีเฉพาะเจาะจง 107,367,385.63 75.40 

รวม 142,374,185.63 100.00 

2. วิเคราะหความเส่ียง 

ข้ันตอนท่ี 1 ระบุความเส่ียง 

 ทําการระบุความเสี่ยง โดยนําขอมูลท่ีไดจากข้ันเตรียมการประเมินความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัด

จาง ของโรงพยาบาลเกาะคา ในประเภทความเสี่ยงซ่ึงเปน Unknown Factor  ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ระบุความเสี่ยงท่ีเปน Unknown Factor 

   

 
ข้ันตอนการปฏิบัติ 

ระบุรายละเอียดความเส่ียง 

Know Factor Unknown Factor 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยง 

1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2. มีการแบงซ้ือแบงจาง 

3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี 

- ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการ

พยากรณ ประมาณการไว

ลวงหนา ปญหา พฤติกรรม 

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได 
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ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหสถานะความเส่ียง 

 จากข้ันตอนท่ี 1 เม่ือทําการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงดําเนินการวิเคราะหสถานะความเสี่ยงดาน

การจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา อันอาจจะเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชนทับซอน ออกตาม

รายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในชองสีไฟจราจร 

 

สี ระดับความเส่ียง 

 
ความเส่ียงระดับต่ํา 

 
ความเส่ียงระดับปานกลาง  เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน

สามารถใชความรอบคอบ ระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

 
ความเส่ียงระดับสูง  เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน ภายในองคกร 

มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ 

 
ความเส่ียงระดับสูงมาก  เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก ไมสามารถ

ตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิด หรืออยางสมํ่าเสมอ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยงดานจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา ตามรายสีไฟจราจร 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง ของ 

โรงพยาบาลเกาะคา 

เขียว เหลือง สม แดง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยง 

1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2. มีการแบงซ้ือแบงจาง 

3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี 
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ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเส่ียง 

 จากนั้นนําข้ันตอนความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา ท่ีมีความเสี่ยงสถานะ

ระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางท่ี 2 มาทําการคนหาความเสี่ยงรวม ซ่ึงระดับความเสี่ยงดานการ

จัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา ไดจาก 

ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง X ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ   มีเกณฑใหคา ดังนี้ 

 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

  3.1.1 ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรม

หรือ ข้ันตอนนั้นเปน MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตองทําการ

ปองกัน ไมดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาท่ีอยูในระดับ 3 หรือ 2 

  3.1.2 ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 

แสดงวากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึงมีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการ

ทุจริต คาของ SHOULD คือ คาท่ีอยูในระดับ 1 เทานั้น 

 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

  3.2.1 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง

หนวยงานผูกํากับดูแล คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

  3.2.2 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได

ลด รายจายเพ่ิม คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

  3.2.3 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย มี

คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

  3.2.4 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบตอกระบวนงานภายใน หรือ

กระทบดานการเรียนรู องคความรู คาอยูท่ี 1 หรือ 2 

 ตารางท่ี 3 ระดับความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงดานการ

จัดซ้ือจัดจาง ของ โรงพยาบาลเกาะคา 

ระดับความจําเปน

ของการเฝาระวัง 

     3     2     1 

ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 

3     2     1 

คาความเสี่ยงรวม   

= 

จําเปน X รุนแรง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2. มีการแบงซ้ือแบงจาง 
3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัวใน
ตําแหนงหนาท่ี 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 
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 จากนั้น นํามาพิจารณาระดับความจําเปนของการเฝาระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ตามขอ 3.1 และขอ 3.2  ดังตารางท่ี 3.1 ถึงตารางท่ี 3.2  

ตารางท่ี 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง ของ 

โรงพยาบาลเกาะคา 

กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก                    

MUST                        

3     2 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง   

SHOULD                        

1 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2. มีการแบงซ้ือแบงจาง 
3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี 

 

- 

- 

- 

 

1 

1 

1 

ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง ของ          

โรงพยาบาลเกาะคา 
1 2 3 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยงานกํากับดูแล 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพ่ิม 

ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย 

ผลกระทบตอกระบวนการภายใน 

X 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ข้ันตอนท่ี 4 ประเมินการควบคุมความเส่ียง 

 นําคาความเสี่ยงรวมจากตารางท่ี 3 มาทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัด
จางของ โรงพยาบาลเกาะคา วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจาง 
อยูในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ และเฝาระวังในงานปกติ กําหนดเกณฑคุณภาพการจัดการ 
แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑคุณภาพการจัดการ 
ด ี จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 

องคกรไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีการจายเงินเพ่ิม 
พอใช จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ

ผลงาน องคกรยอมรับได มีความเขาใจ 
ออน จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมมีรายจาย มีผลกระทบถึง

ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน และยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
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ตารางท่ี 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา 
 

กระบวนการท่ีมีความเส่ียง 
คุณภาพ 

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงดานการจัดซ้ือจัดจาง 
คาความเส่ียง 

ระดับต่ํา 
คาความเส่ียง 

ระดับปานกลาง 
คาความเส่ียง 

ระดับสูง 
กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจาง ของ 
โรงพยาบาลเกาะคา 
 

ด ี 2   

 
 จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา มีความ
เสี่ยงระดับต่ํา (2) 
 
 
ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเส่ียง 
 นําประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา มีความเสี่ยง
ระดับต่ํา (2) มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางโรงพยาบาลเกาะคา 
 

แผนบริหารความเส่ียงฯ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจางของ 
โรงพยาบาลเกาะคา 

1. มีการควบคุมกํากับโดยหัวหนาเจาหนาท่ี ในการใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. แนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุดานการจัดซ้ือจัดจาง และแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธีของหนวยงาน 

 
 
ข้ันตอนท่ี 6 จัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 
 จัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา โดยการ
แยกสถานการณเฝาระวังความเสี่ยงออกเปน 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพ่ือติดตามเฝาระวัง 
และประเมินการบริหารความเสี่ยง 
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สถานะสีและรับดับของสถานะความเสี่ยง 
 
สถานะสี ระดับของสถานะความเส่ียง 

 ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตอง
ทํากิจกรรมเพ่ิม 

 เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขได
ทันทวงที ตามมาตรการ นโยบาย ท่ีเตรียมไว 
แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
ระดบัความรุนแรง <3 

 เกิดกรณีท่ีอยู ในขาย ยังแกไขไมได ควรมี
มาตรการ นโยบาย เพ่ิมข้ึน แผนใชไมไดผล 
ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง ระดับความ
รุนแรง >3 

 
ดังตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 จัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลเกาะคา 
 

กิจกรรม 
เหตุการณ สถานะความเส่ียง 

ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจาง
ของ โรงพยาบาลเกาะคา 

1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2. มีการแบงซ้ือแบงจาง 

3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัว

ในตําแหนงหนาท่ี 

� 
 

� 
 

� 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 
 
ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
 นํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลเกาะคา จากตารางท่ี 
6 ท่ีจําแนกสถานะความเสี่ยงออกเปน 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพ่ือทําระบบ
บริหารความเสี่ยง ซ่ึงรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา ท่ี
วิเคราะหไดนั้นมีสถานะความเสี่ยงเปนสีเขียว กลาวคือ สามารถยอมรับได และตองกําหนดกิจกรรมเฝา
ระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
 ในข้ันตอนท่ี 7 นี้ สถานะความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลเกาะคานั้น ไมอยูใน
ขายความเสี่ยง แตอยางไรก็ตามควรท่ีจะมีการเฝาระวัง จึงกําหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ิมเติม ดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 ตารางจัดทําระบบความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลเกาะคา 
 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจาง
ของ โรงพยาบาลเกาะคา 

1. ออกประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต และสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือเปน
หนวยงานคุณธรรมและความโปรงใส 
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจาง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซ้ือจัดจางทุกวิธีของหนวยงาน 
 

 
 สรุปดังนี้วา โรงพยาบาลเกาะคา วิเคราะหความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาล  
เกาะคา โดยเครื่องมือวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองคกร ซ่ึงการวิเคราะหความเสี่ยง
ดานการจัดซ้ือจัดจาง และเครื่องมือวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองคกร ท่ีนํามาใชนี้จะ
เปนหลักประกันในระดับหนึ่งวาการดําเนินการดานการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลเกาะคา ไมมีการทุจริต 
หรือมีผลประโยชนทับซอนระหวางผูปฏิบัติงานดานการพัสดุและหรือเจาหนาท่ีในหนวยงานกับผูเสนองาน
ในการจัดซ้ือจัดจางเกิดข้ึน หากแมกรณีท่ีพบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมคาดคิด โอกาสท่ี
จะประสบกับปญหานอยกวาสวนราชการอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวา
สวนราชการอ่ืนท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช จากการวิเคราะหความเสี่ยงงานการจัดซ้ือ
จัดจางของโรงพยาบาลเกาะคา มีสถานะความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมอยูในขายความเสี่ยง โดย
ปรากฏสถานะความเสี่ยงเปนสีเขียว ซ่ึงหมายถึงระดับการยอมรับได หากแตตองกําหนดกิจกรรมเฝาระวัง
ในระบบบริหารความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลเกาะคาอยางตอเนื่อง 
 ประเด็นดังกลาวนี้ โรงพยาบาลเกาะคา ไดจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดมาตรการใน
การเฝาระวังประเด็นความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวย 

1. ออกประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือปองกันการทุจริต และ
สงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือเปนหนวยงานคุณธรรมและความโปรงใส 

2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจาง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธี
ของหนวยงาน ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดาน
การจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.2599 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2599 เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
โดยท่ีกิจกรรมเฝาระวังในระบบบริหารความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลเกาะคา มีมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ เพ่ิมความ
โปรงใส สะดวกตอการตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และเจาหนาท่ีในหนวยงาน ปฏิบัติตนตามกรอบ
จรรยาบรรณ มีความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให
การจัดซ้ือจัดจางมีความประหยัด มีความคุมคาและสมประโยชนตอหนวยงานอยางสูงสุด 
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3. วิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด ดานการจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 

          โรงพยาบาลเกาะคา เสนอปญหาอุปสรรคและกระบวนงานดานการจัดซ้ือจัดจางของ 

โรงพยาบาลเกาะคา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

(1) การเปลี่ยนผูรับผิดชอบ ขาดการถายทอดความรูใหกับผูรับผิดชอบใหม 

(2) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายการจัดซ้ือจัดจางจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Bidding : e-bidding) ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2558 เปน พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซ่ึงมีผลทําใหยกเลิกบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการ

บริหารพัสดุเดิม ทําใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุขาดความรู ความเขาใจ ข้ันตอนในการดําเนินงานใหม 

กอใหเกิดความไมชัดเจนในการปฏิบัติงาน เกิดความลาชาในกระบวนงานดานการจัดซ้ือจัดจางของ

โรงพยาบาลเกาะคา โดยภาพรวม 

(3) การจัดซ้ือจัดจางบางรายการตองดําเนินการอยางเรงดวน ทําใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะ

ผิดพลาดในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามกฎหมายใหมได 

(4) ปจจัยท่ีสงผลใหการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปของ

หนวยงาน เชน ราคาพัสดุมีอัตราเพ่ิมข้ึน การจัดสรรงบประมาณในรอบแรกไมเพียงพอ ทําใหการ

ดําเนินการบางรายการ/โครงการ ไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ทําใหไดรับพัสดุลาชา และไมตรงตาม

ความตองการของผูใชงาน 

 

4. วิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2564  วิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณของ

กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา โดยเปรียบเทียบงบประมาณท่ีตั้งไวตามแผนปฏิบัติ

การจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 กับผลของงบประมาณท่ีใชจายจริงในการจัดซ้ือจัดจาง 

โดยภาพรวม ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564  โดยต้ังงบประมาณไว 

128,733,874.00 บาท เบิกจายจริง 142,374,185.63 บาท คิดเปน 110.59% เบิกจายมากกวา

ท่ีตั้งงบไว 13,640,311.63 บาท  จากรายละเอียดจะพบวามี คาวัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม        

วัสดุท่ัวไป ท่ีเบิกจายไมเกินงบประมาณท่ีตั้งไว สวนท่ีเหลือจะเบิกจายเกินงบประมาณ ในปตอไปตอง

ทบทวนการจัดทําแผนและการจัดซ้ือใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดใหมากกวานี้ 
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5. แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 โรงพยาบาลเกาะคา นําเสนอขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

(1) โรงพยาบาลเกาะคา วิเคราะหความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ โรงพยาบาลเกาะคา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือกําหนดมาตรการในการเฝาระวังประเด็นความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง 

(2) โรงพยาบาลเกาะคา จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรการเพ่ือ

ปองกันการทุจริต และสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือเปนหนวยงานคุณธรรมและความ

โปรงใส 

(3) ใหมีการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือนตามแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง

ในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

มาตรา 9 (8) ท่ีระบุหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวให

ประชาชนเขาตรวจดูได ดําเนินการ ดังนี้ 

      3.1 จัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เสนอผูบริหาร

ของหนวยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาตผูบริหารของหนวยงานนําแบบสรุปผลการดําเนินงาน

จัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ข้ึนเว็บไซดของหนวยงาน 

 3.2 สงแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในรูปเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสไปใหเลขา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

โรงพยาบาลเกาะคา ทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป ประกอบดวย 

    - หนังสือเสนอผูบริหาร 

    - แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) 

     - Print Screen หนาเว็บไซดของหนวยงาน 

 (4)  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ 

ท่ีดิน และสิ่งกอสราง) 3 แหลง ดังนี้ 1. เว็บไซดกรมบัญชีกลาง 2. เว็บไซดหนวยงาน 3. ปดประกาศท่ี

หนวยงาน 

(4) จัดอบรมใหความรู พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

และกฎระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหแกผูปฏิบัติงานดานพัสดุ หรือ

ผูเก่ียวของ  

(5) หัวหนาเจาหนาท่ีของแตละคลัง กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเด็นการจัดทําแผนปฏิบัติการ

จัดซ้ือจัดจาง ประจําป การรายงานผลตามแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป อยางรอบคอบและรัดกุม 

(6) หัวหนาเจาหนาท่ีของแตละคลัง กํากับ ดูแล เจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ใหปฏิบัติหนาท่ี

ดวยความถูกตอง เปนไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติท่ีกําหนด เพ่ือปองกันการทุจริต และการ

เกิดผลประโยชนทับซอนอยางรอบคอบและรัดกุม 
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(7) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โรงพยาบาลเกาะคา

จัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําป งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดาน

พัสดุไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตอง เปนไปตามคูมือฯ ท่ีกําหนด 

(8) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โรงพยาบาลเกาะคา

เปนเจาภาพหลักในการจัดการความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 

 

 

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