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รายงาน 
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
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ค าน า 
 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ     
๒๕64 ของโรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลการด าเนินงานตามแผนการเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อ 
จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด การวิเคราะห์
ความสามารถในการประหยัดพลังงาน และแนวทางแก้ไขในการปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุ อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต่อไป 
 
 

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 
1   ตุลาคม   ๒๕๖4 
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สารบัญ 
 

          หน้า 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง      4 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง        6 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด      14 
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ    16 
แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง     16  
บรรณานุกรม         20 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจดัจ้างและการจัดหาพสัด ุ

โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ปีงบประมาณ 2564 

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้วยแถลง ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือน าผล
การวิเคราะห์ไปปรับปรุง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลห้วยแถลง มีกระบวนการวิธีการจัดหาอยู่ 2 วิธี คือ 

 1. วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะของการตกลงราคา ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างต่อครั้งไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งให้สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาหาผู้ขาย โดยการ
เปรียบเทียบราคาเพ่ือให้ได้ราคาต่ าสุดความเหมาะสม เป็นวิธีที่ใช้ในการจัดซื้อมากที่สุด เนื่องจากมีความ
คล่องตัว และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างต่อครั้งที่สูงจึงควรมีระบบการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่     
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 

 2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นส่วนหนึ่งของวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป         
โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด เข้ายื่นข้อเสนอผ่านระบบ    
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ซึ่งในโรงพยาบาลห้วยแถลง มีการจัดหาโดยวิธีนี้ เพียง 3 โครงการ มูลค่า 
2,660,000 บาท เนื่องจากมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต่อโครงการจะต้องสูงกว่า 500,000 บาท จึงจะ
ด าเนินการจัดหาด้วยวิธีนี้ 

 หากจ าแนกจ านวนโครงการและมูลค่าในการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการจัดหา จะได้ข้อสรุป ดังนี้ 

 1. จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดหา จ านวนโครงการทั้งสิ้น 2,463 โครงการ โดยสามารถ
แยกตามวิธีการจัดหา ดังนี้ 

 1.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 2,460 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.88 

 1.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
0.12 
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จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เจาะจง คัดเลือก e-bidding 
จ านวน 2,460 0 3 
ร้อยละ 99.88 0.00 0.12 

 

 

 

 2. มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดหา มูลค่าการจัดหาทั้งสิ้น 41,387,176.83 บาท 
โดยสามารถจ าแนกตามวิธีการจัดหาได้ ดังนี้ 

 2.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มูลค่า 38,727,176.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของมูลค่า
ทั้งหมด 

 2.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มูลค่า 2,660,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.12 ของมูลค่าท้ังหมด 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เจาะจง คัดเลือก e-bidding 
จ านวน 38,727,176.83 0 2,660,000 
ร้อยละ 99.88 0.00 0.12 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละจ ำนวนโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดหำ

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)
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(1) การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลห้วยแถลง ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ของโรงพยาบาลห้วยแถลง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลห้วยแถลง        
เพ่ือก าหนดมาตรการ ในการเฝ้าระวัง ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ              
ดังรายละเอียด  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 โรงพยาบาลห้วยแถลง ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของ
โรงพยาบาลห้วยแถลง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control 
Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) 
ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลห้วยแถลง ซ่ึงเป็น
หลักประกันระดับหนึ่งว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลห้วยแถลง ไม่มีการทุจริต     
และ/หรือหาผลประโยชน์ทับซ้อน หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มี
การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  

 

แผนภูมิแสดงร้อยละมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดหำ

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)
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การก าหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอนดังนี้  

 ๑. การระบุความเสี่ยง  

 ๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

 ๓. เมทริกต์ระดับความเสี่ยง  

 ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

 ๕. แผนบริหารความเสี่ยง  

 ๖. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

 ๗. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  

 ๘. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  

 ๙. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลห้วยแถลง
เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลห้วยแถลง จากภาระงาน
ด้าน ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ตามอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาลห้วยแถลง ดังนี้ 

ภาระงาน กระบวนงาน 
ด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
สาธารณสุข 

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาล
ห้วยแถลง 

 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลห้วยแถลง เตรียมการประเมินความ
เสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๙ ด้าน  

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

 ท าการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยน าข้อมูลที่ได้จากกการเตรียมการประเมินความเสี่ยง 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลห้วยแถลง ดังตารางที่ ๑  
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ตารางท่ี 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor 

ขั้นตอนการปฏิบัติ  ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
known Factor Unknown Factor 

กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอน
ย่อยท่ีมีความเสี่ยง  
๑. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
๓. แสวงหาผลประโยชน ์

-  ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก การ
พยากรณ์ประมาณการ ล่วงหน้าใน
อนาคต ปัญหา พฤติกรรม ความ
เสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น 

 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)  

 จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อท าการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงด าเนินการวิเคราะห์ 
สถานะความด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง อันอาจจะเกิดจากการทุจริต และหรือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

สี ระดับความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงระดับต่ า 
 ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงานที่มี

ผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน สามารถใช้ความ
รอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติ
ควบคุมดูแลได้ 

 ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้อง
หลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลาย
ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจ
ควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไมส่ามารถตรวจสอบ
ได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด 
หรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางท่ี ๒ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง ตามรายสีไฟจราจร 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เขียว เหลือง ส้ม แดง 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ  
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง  
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

  
 
 
 
 
 

  

 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  

 น าขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับ  
ปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของของโรงพยาบาลห้วยแถลง 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  

 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  

  3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน
ไม่ ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

  3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  

 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  

  3.2.1 กิ จกรรมหรือขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานนั้ น เกี่ ย วข้อ งกับ  ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย 
Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

  3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  



    ห น้ า  | 10 
 

  

  3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

  3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2  

ตารางท่ี 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลห้วยแถลง (Risk level matrix) 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง  

๓ ๒ ๑ 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ  

๓ ๒ ๑ 

ค่าความเสี่ยง  
=  

จ าเป็น X รุนแรง 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ  
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง  
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง  
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่ 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 จากนั้นน ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง / ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ 
๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒  

ตารางท่ี 3.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST  
๓ ๒ 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD  

๑ 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ  
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง  
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

- 
 

1 
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ตารางท่ี 3.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
1 

 
2 

 
3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร
ภาคีเครือข่าย 

X - - 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด ร่ายจ่ายเพิ่ม Financial X - - 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User X - - 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process X - - 
 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  

 น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลห้วยแถลง มีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด 
เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่ คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์
คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำร 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทาง

การเงิน ไม่มี รายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กรแต่ ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึง

ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบ ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลห้วยแถลง 

กระบวนการที่มีความเสี่ยง 
ค่าความเสี่ยงระดับต่ า 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง
ระดับกลาง 

กระบวนงานการจัดซื้อจัด
จ้างของโรงพยาบาลห้วย
แถลง 

ดี 2   

 จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง มีค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า (๒)  
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง  

 น าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง มีค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า (๒) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง 

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลห้วย
แถลง 
 

1. กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงาน สาธารณสุขอ าเภอหางดง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ ระดับ 
ความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง
ประจ าปีงบประมาณของ หนว่ยงาน  
2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างและแบบ แสดงความ บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัด
จ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง โดยการแยก
สถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพ่ือติดตามเฝ้าระวังและ 
ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง 

สถานะสี ระดับของสถานะความเสี่ยง 
 ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ นโยบาย /

โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓ 

 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ 
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความ
รุนแรง มากกว่า ๓ 

 

 

 เกินกว่าการยอมรับได้ 
 เกิดข้ึนแล้วย่อมรับได้ 
 ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
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ดังตารางที่ 6  

ตารางท่ี 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง 

กิจกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลห้วยแถลง 

๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่ 

   

 

ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  

 น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของของโรงพยาบาลห้วยแถลง จากตารางที่ 
๖ ที่จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบ 
บริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลงที่
วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับได้ และต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังใน
ระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

 ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลงนั้นไม่อยู่ในข่าย
ความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตาม ควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ ๗ 

ตารางท่ี ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
ห้วยแถลง 

1. กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานใน
สังกดัโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดซือ้/จัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน  
2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของ
หน่วยงาน 
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ขั้นตอนที่ ๘ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  

 โรงพยาบาลห้วยแถลง ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ แล้ว จึงได้จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ และแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดเพ่ือ 
ทราบและถือปฏิบัติ ให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  

 โรงพยาบาลห้วยแถลง ได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน 
และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ และจะได้
หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 สรุปดังนี้ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเครื่องมือวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ที่น ามาใช้นี้ จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง จะไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ใน
กรณีที่พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วน
ราชการอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน ที่ไม่มีการน า
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง
พบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสี
เขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้ แต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวัง ในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างต่อเนื่อง 

 

(2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด 

 จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้วยแถลง มีความ
คล่องตัว เนื่องจาก มีการแบ่งหน่วยซื้อเป็น 5 หน่วย เพ่ือลดระยะเวลาในการจัดหาในแต่ละหน่วยจะต้อง
ด าเนินการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ที่หน่วยจัดซื้อ ยกเว้น การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่ก็ยังเกิดปัญหาในการท างาน 
โดยสรุปได้ ดังนี้ 
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 1. การเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ที่ต้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตต่ า ท าให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกนัก 

 2. ระบบการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบใหม่ จึงท าให้การท างานล่าช้า และใช้เวลาเพิ่มมากข้ึน 

 3. การจัดท าโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นวิธีที่มี
ขั้นตอนและเอกสารประกอบจ านวนมาก เกิดความล่าช้า ในกรณีที่มีการแก้ไขเอกสารประกอบต่างๆ  

 4. การจัดท าโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเข้าไปยื่นข้อเสนอราคา และยื่น
แสดงหลักฐานต่างๆ ในระบบ ท าให้ในการด าเนินงานในบางครั้งไม่มีผู้เสนอราคา หรือเอกสารไม่ครบถ้วนใน
การพิจารณา จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากต้องยกเลิกโครงการ และเริ่มสร้างโครงการ
ใหม ่

 5. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างตามความจ าเป็นเร่งด่วน มีเพ่ิมมากข้ึนท า
ให้มีจ านวนโครงการเพิ่มมากขึ้น 

 6. การด าเนินการจัดหาพัสดุตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖4 ยังคงมีปัญหา
เรื่อง ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ท าให้การด าเนินการจัดหา
พัสดุต้องเร่งด าเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้เกิดความผิดพลาด มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

 7. การจัดท าแผนในเวลาที่จ ากัด มีผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อความ 
ต้องการของหน่วยงาน 

 การด าเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ยังคงมีปัญหาเรื่อง
ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งต้องเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ท าให้การด าเนินการจัดหา
พัสดุทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง และการซ่อมบ ารุง ต้องเร่งด าเนินการ ซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้เกิดความผิดพลาด     
และกระบวนงานการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างยังไม่สมบูรณ์ส่งผลท าให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ   
ในการด าเนินงานจัดหาพัสดุการจ้างงาน และการซ่อมบ ารุงมีความเสี่ยงที่จะกระท าไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหัวหน้าโครงการบางส่วนยังขาดความเข้าใจ และขาดทักษะในการจัดท าเอกสาร
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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(3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  

 1. การด าเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความคุ้มค่า คุ้มทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานใน
หน่วยงาน (คนไป ไฟดับ) และการลดค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงลง และใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด  

 2. มีการน ากระดาษ Recycle มาใช้ในการจัดท าเอกสารทั่วไป เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 
เพราะหนังสือราชการส่วนใหญ่จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แต่ละหน่วยงานดาวน์โหลดและพิมพ์เสนอ
ผู้บังคับบัญชา  

 3. มีการส่งไฟล์หนังสือราชการ/เอกสารบางอย่าง ให้หน่วยงานในสังกัดทาง Line / facebook /    
e-mail ในกลุ่มท่ีตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดงบประมาณ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของโรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาล
ห้วยแถลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กับรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่จ่ายจริง พบว่ามีการใช้เงินงบประมาณลดลง ซึ่งสามารถประหยัด
งบประมาณได้เป็นอย่างมาก 

 

(4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะน าไปสูก่าร
ปรับปรุงการจัดซื้อจดัจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 1. จัดท าคู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่
ละหน่วยจัดซื้อได้ทราบ และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือลดระยะเวลา และข้ันตอนในการบันทึกข้อมูล 

 2. จัดท าบัญชีเอกสารและตัวอย่างเอกสารประกอบ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

 3. จัดท าแผนฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือฟ้ืนฟูและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 4. ก าหนดกรอบระยะเวลา เพ่ือส ารวจความต้องการ การใช้พัสดุตามความจ าเป็น เพ่ือลดปริมาณ  
การจัดท าโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และชี้แจงบุคลากรให้ทราบถึงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกตอ้งตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 5. จัดหาเครื่องมือ โปรแกรม เพ่ือช่วยในการบริหารพัสดุ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลด
ระยะเวลาในการท างาน 
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 6. ด าเนินการจัดแนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติ และแบบฟอร์มให้ชัดเจน และประชุมชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติ จัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 7. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีแผนพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อเนื่องในกลุ่มหัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบพัสดุรายใหม่ และลงพ้ืนที่ช่วยแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี และเร่งรัด
ติดตามในการจัดหาพัสดุการจ้างงาน และการซ่อมบ ารุงต่างๆ ที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 

 8. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดโรงพยาบาลห้วยแถลง      
อ าเภอห้วยแถลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 9. วางแผนและด าเนินการตามแผน และก ากับติดตามเป็นรายเดือนตามแบบรายงาน สขร. 1      
และมีก าหนดแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
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สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจา้ง  

โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

กลุ่มการพยาบาล / กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ / กลุ่มงานทันตกรรม / กลุ่มงานเภสัชกรรม / กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
 

 
 

ล าดับ 

 
 

ฝ่าย/งาน 

 
 

จ านวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
(ครั้ง) 

จ านวนการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่าน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

(e-GP) 
(ครั้ง) 

จ านวนการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่
ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ (e-GP) 
(ครั้ง) 

 
 

หมายเหตุ 

1 กลุ่มการพยาบาล 360 216 144   

2 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 154 140 14   

3 กลุ่มงานทันตกรรม 134 88 46   

4 กลุ่มงานเภสัชกรรม 927 423 504   

5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 885 447 438   

รวม / ปี 2,460 1,314 1,146   



    ห น้ า  | ๒ 
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กลุม่การพยาบาล กลุม่งานเทคนิคการแพทย์ กลุม่งานทนัตกรรม กลุม่งานเภสชักรรม กลุม่งานบริหารทัว่ไป

สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลห้วยแถลง อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ

ปีงบประมำณ 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564)
กลุ่มกำรพยำบำล / กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ / กลุ่มงำนทันตกรรม / กลุ่มงำนเภสัชกรรม / กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

จ านวนการจดัซือ้/จดัจ้าง
(ครัง้)

จ านวนการจดัซือ้/จดัจ้างผ่านระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ (e-GP)

(ครัง้)

จ านวนการจดัซือ้/จดัจ้างไม่ผ่านระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ (e-GP)

(ครัง้)
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