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ค าน า 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปี ๒๕๖๕ ฉบับนี้ประกอบด้วย  
ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทาง
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยจัดซื้อทุกหน่วยพัสดุในโรงพยาบาล    
ตะโหมด ได้แก่หน่วยพัสดุทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ,หน่วยพัสดุยา (กลุ่มงานเภสัช) หน่วยพัสดุทันตกรรม
(กลุ่มงานเภสัชกรรม) และหน่วยพัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(กลุ่มงานชันสูตร) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
การด าเนินงานด้านพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ทราบถึงผลการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสม คุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา
อุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบเพ่ือการวางแผนด้านการเงินการคลังต่อไป 

คณะผู้จัดท า ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ หวังว่ารายงานฉบับนี้     
คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุในปีต่อไป 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลตะโหมด 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
โรงพยาบาลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  จัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ     
ทุกวิธีการจัดซื้อโรงพยาบาลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างและการจัดจ้าง โดยรวบรวมข้อมูลจาก ๔ กลุ่มงานพัสดุ ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัช
กรรม กลุ่มงานทันตกรรม และกลุ่มงานชันสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
(MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPHITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละ
ของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลใน
การวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัด
จ้างและจัดหาพัสดุฉบับนี้ประกอบด้วย 
  1.การรวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องน ามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานโดย 
จ าแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และแสดง
เปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุแต่ละประเภท และเปรียบเทียบ กับ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ 
  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติ
การจดัซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 
   1 .1 ร้อยละของจ านวนรายการที่ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
   1.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณ ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยน าข้อมูลที่
ได้ทั้งหมดตามข้อ 1. มาจัดท าเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบทั้งองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 
   2.1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
   2.1.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด 
   2.1.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
   2.1.4 แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะ
น าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 

 
/3. หลักฐาน… 
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 3. หลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือโดยการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแสดงหลักฐานที่น าไปปรับปรุงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
   1. ผลการด าเนินการในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลตะโหมด อ าเภอ
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง วงเงินที่ได้รับจัดสรร  31,856,566 บาท (สามสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันห้า
ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
 

หมวด งานประมาณ
ตามแผน 

งบประมาณที่ใช้
จริง 

ต่่า/สูงกว่าแผน 

ยา 8,000,000.00 7,210,730.98 789,269.02 
วัสดุเภสัชกรรม 300,000.00 202,215.00 97,785.00 
วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,800,000.00 2,363,981.08 436,018.92 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชันสูตร) 3,200,000.00 2,453,577.50 2,747,653.30 
วัสดุทันตกรรม 460,000.00 452,346.70 7,653.30 
วัสดุเอกซเรย์ 26,090.00 9,540.00 16,550.00 
วัสดุก่อสร้าง 150,000.00 105,362.00 44,638.00 
วัสดุไฟฟ้า 200,000.00 93,00.00 106,999.00 
วัสดุส านักงาน 500,000.00 403,477.00 96,523.00 
วัสดุยานพาหนะ 10,000.00 600.00 9,400.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว 800,000.00 628,225.00 171,775.00 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 160,000.00 155,455.00 4,545.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000.00 0.00 2,500.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 750,000.00 378,140.00 371,860.00 
วัสดุบริโภค 5,000,000.00 3,532,046.50 1,467,953.50 
วัสดุเชื้อเพลิง 400,000.00 534,550.30 สูงกว่า 

134,550.00 
วัสดุอื่นๆ 200,000.00 111,161.00 88,839.00 
ครุภัณฑ์ 2,539,660.00 1,196,195.00 1,343,465.00 
ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 362,806.00 301,320.00 61,486.00 
จ้างเหมาอื่น 5,303,010.00 1,914,553.80 3,388,456.20.00 
งบส ารอง 500,000.00 488,767.00 11,233.00 
ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 170,000.00 161,000.00 8,600.00 
รวม 31,856,566.00 22,603,243.86  

 
ผลการด าเนินการในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตะโหมด 
อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 974  โครงการ  จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีโครงการจ านวนสูงสุด คือวิธี เฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ  (99.49%) 

1.1 ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ร้อยละ 

1. วิธีเฉพาะเจาจง 969 99.49% 
2. วิธีประกาศเชิญชวน 5 0.51% 
3. วิธีคัดเลือก 0 0.00% 
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202215 
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105,362.00 

93,001.00 

403,477.00 
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155,455.00 

0 

378,140.00 

3,532,046.50 

534,550.30 

111,161.00 
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301320 

1914553.8 

161000 

การจัดซือ้จัดจ้างตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยา 

วสัดเุภสชักรรม 

วสัดกุารแพทย/์เวชภณัฑม์ใิช่ยา 

วสัดวุิทยาศาสตรก์ารแพทย(์ชนัสตูร) 

วสัดทุนัตกรรม 

วสัดเุอกซเรย ์

วสัดกุ่อสรา้ง 

วสัดไุฟฟ้า 

วสัดสุ  านกังาน 

วสัดยุานพาหนะ 

วสัดงุานบา้นงานครวั 

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 

วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่

วสัดคุอมพิวเตอร ์

วสัดบุรโิภค 

วสัดเุชือ้เพลงิ 

วสัดอ่ืุนๆ 

ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑต์  ่าเกณฑ ์

จา้งเหมาอ่ืน 

ปรบัปรุงสิ่งก่อสรา้ง 
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๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล
ตะโหมด ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายใน
องค์กรEnvironment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring๒๐๑๓)  ในการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการด าเนินการ  โรงพยาบาลตะโหมด ไม่มี
การทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับช้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 กรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน 
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมิ น
ความเสี่ยงมาใช้เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจ า ซึ่ง
ไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด การก าหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ 
ขั้นตอนดังนี้ 

๑. การระบุความเสี่ยง 
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
๓. เมทริคส์ระดับความเสี่ยง 
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
๔. แผนบริหารความเสี่ยง 
๖. การจัดท าร้ายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
๗. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
๘. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
๙. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลตะโหมด มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน (การจัดท าแผน , การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง, 
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง, การบริหารพัสดุ) ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยน าข้อมูลที่ได้จากกการเตรียมการประเมิน
ความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลตะโหมด ดังตารางที่ ๑ 
 ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk identification) ที่เป็น Unknown Factor 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
Known Factor Unknown Factor 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนดความต้องการพัสดุ 

 
 

 

2. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 หน่วยงานขาดความรู้ในการก าหนดคุณลักษณะ 
 การสืบราคากลางจากท้องตลาด 

 
 
 

 

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
 การแสวงหาผลประโยชน์ 
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 

  
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
Known Factor Unknown Factor 

4. การบริหารพัสดุ 
 การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมก ากับ 
 การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 
 

 
 
 

 
 จากตาราง ตอนที่ 1 เมื่อท าการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึง
ด าเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล     
ตะโหมด อันอาจจะเกิดจากการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามสัญญานสีไฟจราจร โดยระบุสถานะ
ของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) 
 การน าข้อมูลจากตารางที่2 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงด้านกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลตะโหมด ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง    
โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องไฟจราจร  
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
 ความเสี่ยงระดับต่ า 
 

 ความเสี่ยงระดับปานกลาง และ สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่าง        
    ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 
 ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน      
    องค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตาม       
    หน้าที่ปกติ 
 

 ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก 
 ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง      
    สม่ าเสมอ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เขียว 

 

เหลือง ส้ม แดง 

5. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนดความต้องการพัสดุ 

  
 

  

6. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 หน่วยงานขาดความรู้ในการก าหนดคุณลักษณะ 
 การสืบราคากลางจากท้องตลาด 

  
 
 

  

7. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
 การแสวงหาผลประโยชน์ 
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 
  

 

  
 
 
 
 
 

  

 



ขั้นตอนการปฏิบัติ เขียว 
 

เหลือง ส้ม แดง 

8. การบริหารพัสดุ 
 การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมก ากับ 
 การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 น าขั้นตอนความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล
ตะโหมด ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับ ป่านกลาง (สีเหลือง) จากตารางท่ี ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลตะโหมด 
คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ 

 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 มีเกณฑ์ในการให้ค่า ๑-๓ มีดังนี ้
 ๓.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
        ๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น 1 แสดงว่า
กิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลตะโหมด ที่ต้องท าการป้องกัน ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ 
MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 
       ๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของ
กระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลตะโหมด ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่
อยู่ใบระดับ ๑ เท่านั้น 
 
 (ตามตารางที่ ๓.๑ เกณฑ์พิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลตะโหมด ว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 
 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  ๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stake holders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
  ๓.๒.๒ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน 
รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
  ๓.๒.๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ งานนั้นผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ 
กลุ่มเป้าหมายCustomer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรอื ๓ 
  ๓.๒.๔ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใบ 
Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒  
(ตามตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 SCORING ระดับความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของโรงพยาบาลตะโหมด 

(Risk level matrix ) 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจดัซื้อจัดจ้าง ระดับความจ่าเป็นของ

การเฝ้าระวัง 
3 2 1  

 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยง
จ่าเป็น x 
รุนแรง 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนดความต้องการพัสดุ 

 
1 

 
2 

 
2 

2. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 หน่วยงานขาดความรู้ในการก าหนดคุณลักษณะ 
 การสืบราคากลางจากท้องตลาด 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
2 
2 

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
 การแสวงหาผลประโยชน์ 
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 

 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
2 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 
2 
 

4. การบริหารพัสดุ 
 การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมก ากับ 
 การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
2 
2 
 

 จากนั้นน ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบตาม ข้อ 3.1 และ 3.2 ดังตารางที่ 3.1 ถึง ตารางที่ 3.2 

 ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจดัซื้อจัดจ้าง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก

MUST 
 

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนหลัก 

should 
5. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนดความต้องการพัสดุ 
 
- 

 
1 
 

6. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 หน่วยงานขาดความรู้ในการก าหนดคุณลักษณะ 
 การสืบราคากลางจากท้องตลาด 

 
- 
- 

 
1 
1 

7. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
 การแสวงหาผลประโยชน์ 
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1 
1 
1 
1 
1 

8. การบริหารพัสดุ 
 การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมก ากับ 
 การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
 
 
 



ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขัน้ตอนบ่อยท่ีมีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล 
พันธมิตรภาคีเครือข่าย 

x   

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial x   
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมายCustomer/User x   
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x   
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growt x   
 
ขัน้ตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
 น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้าน
กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลตะโหมดว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
ด ี จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทาง 
 การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้  จดัการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
  องค์กรแต่ยอมรับได้ มิความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไมได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ 
 ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลตะโหมด 
กระบวนการที่มีความเสี่ยง คุณภาพการ 

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดี 2   
การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง ดี 2   
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดี 2   
การบริหารพัสดุ ดี 2   
     

 
 

 จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของ โรงพยาบาลตะโหมด พบว่าคุณภาพการจัดการดี มีค่าความเสี่ยงระดับต่ า (๒) 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ 

แผนบริหารความเสี่ยงๆ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของ
โรงพยาบาลตะโหมด 

๑.มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการด าเนินการ เพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
2.กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใส 
๓.แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากร ใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน การจัดซื้อจัด
จ้าง 
๔. แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง 

 
ขั้นตอนที่ ๖ จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของ โรงพยาบาลตะโหมด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓  ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง 
และสีแดง เพ่ือติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง 

สถานะของสีและระดับของความเสี่ยง 
 

 
 
 
 

 
 

        เกินกว่าการยอมรับ 

         เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ 

         ยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

สถานะสี ระดับของสถานะความเสี่ยง 

 
 

ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 

 
 
 

เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามนโยบาย 
มาตรการ กิจกรรมที่วางไว้ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความ
รุนแรง <3 

 
 
 

เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังแก้ไขไม่ได้ควรมีนโยบาย 
มาตรการ ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง >3 



ตารางที่ ๖ ตารางการจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

กิจกรรม โอกาส/เหตุการณค์วามเสี่ยง สถานะความเสีย่ง 
เขียว เหลือง แดง 

กระบวบงานการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร 
พัสดุของโรงพยาบาล
ตะโหมด 

การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
 

  

การแสวงหาผลประโยชน์    

การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสญัญาหรือข้อก าหนด    
ผู้ควบคุมงานมไีม่เพยีงพอ    
การจัดเก็บและลงทะเบียนไมม่ีการควบคุม ก ากับดูแลอย่างรดักุม    

ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
 น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลตะโหมด จากตารางที่ ๖ ที่จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และ      
สีแดง โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการฝ้าระวังความเสี่ยงด้ านกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลตะโหมด ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็น สีเขียว
สามารถยอมรับ ได้และต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 ในขั้นตอบที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลตะโหมดนั้นไม่อยู่ข่าย
ความสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจึงก าหนดมาตรการ  โครงการ /กิจกรรม 
เพ่ิมเติม ดังตารางที่ ๗ 
 
ดังตารางที่ ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลตะโหมด 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กจิกรรมเพิ่มเติม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลตะโหมด 

๑.มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการด าเนินการเพื่อ 
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทาง การ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ 
หน่วยงานภาครัฐตาม 
๒. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 
แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรใน 
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด 
จ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ ๘ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที๘่ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง สรุปสถานะความเสี่ยงใน 
เขียว เหลือง แดง 

การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
 

  

การแสวงหาผลประโยชน์  
 

  

การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนด  
 

  

ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ    
การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุม ก ากับดูแลอย่างรัดกุม    

การจ าหน่ายพัสดุล่าข้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ    
 

 การจัดท ารายงานความเสี่ยงสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุของ โรงพยาบาลตะโหมด โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร 
(Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒o๑๓(Committee of SponsoringOrganizations ๒0
๑๓) ที่น ามาใช้นี้จะเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่า การด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของโรงพยาบาลตะโหมด ไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หากแม้ในกรณีที่พบการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ
กับปัญหามีค่าน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วน
ราชการอ่ืน ที่ไม่ได้มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลตะโหมด พบว่ามีสถานะความเสี่ยงท่ีไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดย
ปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้ แต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบ
บริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างต่อเนื่อง 
๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
 ๓.๑ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละส่วนงานไม่มีแผนการด าเนินการ  
 ๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ก าหนดคุณลักษณะ เกิดความล่าช้าเนื่องจาก
บุคลากร ในหน่วยงานมีจ านวนน้อยและติดภารกิจในการให้บริการผู้ป่วยท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า 
 ๓.๓ พัสดุบางรายการไม่มีผู้ขายในเขตพ้ืนที่ท าให้การจัดซื้อล่าช้า บางรายการต้องมีค่าบริการที่
เพ่ิมขึ้นไม่เป็นไปตามราคากลางที่ก าหนดไว้ ร่วมถึงการประสานงานที่ไม่ได้รับความอ านวยความสะดวกจาก
ผู้ขาย 
 
 
 
 



๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณทั้งสิ้น 31,856,566 บาท (สามสิบเอ็ดล้านแปด
แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เสร็จสิ้น 974 โครงการ ผล
การจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามในสัญญาจ้างและก่อหนี้ผูกพันได้ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,603,243.86 คิดเป็น
ร้อยละ 70.95%  

๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ 
 ๕.๑ ให้แต่ละหน่วยงานศึกษาการก าหนดความต้องการในการขอจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการ
ให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๕.6 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ด าเนินโครงการ ต้องด าเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของ 
หน่วยงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้หน่วยจัดซื้อพัสดุมีเวลาในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาตาม 
ระเบียบ กฎหมาย ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และเพ่ือการบริหารพัสดุควบคู่ไปกับการบริหาร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ๕.๔ การจัดท าแผนการจัดซื้อพัสดุประจ าปี ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ลดการซื้อนอกแผนเพ่ือให้
การประมาณการจ่ายที่สมดุล ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
 ๕.๓ จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานประจ าหน่วยงานพัสดุ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท าความเข้าใจและ
ปฏิบัติ ไปในทิศทางเดียวกัน 
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