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ค าน า 
 
 
 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีท่ีผ่านมาในภาพรวมว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง            
ท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด              
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีเป็นจ านวนเงินเท่าไร วิธีการนั้น
มีความเส่ียงหรือข้อจ ากัดอย่างไร หรือไม่ รวมท้ังเป็นข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย 
 ท้ังนี้เพื่อป้องกันความสุ่มเส่ียงในการทุจริตคอรัปช่ัน และประโยชน์ในการทบทวนส าหรับวางแผนในการ
จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยจ าแนกเป็น
รายละเอียด 
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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน โรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

 
 โรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง                 
ประจ าปีงบประมาณ 256 5 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ทุกวิธีการ              
ท่ีด าเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวิหารแดง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ท้ังนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงในการทุจริต
คอรัปช่ันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  
 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ          
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ                 
ของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  
รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2565  

- ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนก             
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

- ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์         
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีท่ีผ่านมา และน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีงบประมาณ
ถัดไป  
 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 
 
 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน 
ปีงบประมาณ 2565 (โครงการ) 

ร้อยละ 

 1. วิธีประกวดราคา - - 
 2. วิธีคัดเลือก - - 
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง  911 100 
 4. วิธีพิเศษ - - 
 5. วิธี E – Market  - - 
 6. วิธี E – Bidding 6 100 
   

รวม 917 200 
 



- 2 - 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า  ในปีงบประมาณ 256 4 โรงพยาบาลวิหารแดง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    
รวมท้ังส้ิน เป็นจ านวน 917 โครงการ พบว่า วิธีจัดซื้อจัดจ้างสูงท่ีสุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 911 โครงการ 
รองลงมาคือวิธี e-bidding 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
 

 
 
 
 
ตารางท่ี 2  แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565
จ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง  

 
 
 

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน 
ปีงบประมาณ 2565 (โครงการ) 

ร้อยละ 

 1. วิธีประกวดราคา - - 
 2. วิธีคัดเลือก - - 
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง  27,928,488.29 100 
 4. วิธีพิเศษ - - 
 5. วิธี E – Market  - - 
 6. วิธี E – Bidding 23,866,000.00 60 
   

รวม 75,660,488.29 100 
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วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-bidding

แผนภูมแิสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการ
จัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565

แผนภมูิแสดงร้อยละของจ านวน
โครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซือ้จดัจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า  ในปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลวิหารแดง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง         
รวมท้ังส้ิน 75,660,488.29 บาท จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการท่ีจ านวนสูงสุด                         
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 27,928,488.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และวิธี E-bidding              
จ านวน 23,866,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20  
  ในวิธี  E-bidding เหลืออีก 1 โครงการ ท่ียังไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 
เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน แบบเลขท่ี 7919 วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 
21,966,000.00 บาท ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้าง 360 วัน จึงคาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ 2565 และ 
2565 
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วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-bidding

แผนภูมแิสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซือ้
จัดจ้างแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ 2565

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ี
ด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างแล้วเสร็จ ประจ าปี
งบประมาณ 2565
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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
  การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลวิหารแดง ได้ด าเนินการวิเคราะห์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างดังรายละเอียด การวิเคราะห์            
ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  โรงพยาบาลวิหารแดง ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง 
โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน  
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ในการประเมินความเส่ียงด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การด าเนินการของโรงพยาบาลวิหารแดงไม่มี
การทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีท่ีพบกับการทุจริต          
ท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความ
เสียหายท่ีน้อยกว่าท่ีส่วนราชการท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  
 การก าหนดขั้นตอนการประเมินความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. การระบุความเส่ียง  
  2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง  
  3. เมทริกส์ระดับความเส่ียง  
  4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง  
  5. แผนบริหารความเส่ียง  
  6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง  
  7. จัดหาระบบการบริหารความเส่ียง  
  8. การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง  
  9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง  
 ก่อนท าการประเมินความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลวิหารแดง เตรียมการประเมินความ
เส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง จากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามอ านาจหน้าท่ีของโรงพยาบาล ดังนี้  
 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
 ท าการระบุความเส่ียง ( Risk Identification) โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการเตรียมการประเมินความเส่ียง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ระบุความเส่ียง (Risk Identification) ท่ีเป็น Unknown Factor 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
Known Factor Unknown Factor 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
   1. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
   3. แสวงหาผลประโยชน์ 
 

-  ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจาก
การพยากรณ์ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา 
พฤติกรรม ความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น 

  
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)  
 จากขั้นตอนท่ี 1 เมื่อท าการระบุความเส่ียง (Risk Identification) เสร็จส้ิน จึงด าเนินการวิเคราะห์
สถานะด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล อันอาจจะเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนตามราย
สีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเส่ียงในช่องสีไฟจราจร  
 

สี ระดับความเสี่ยง 
 
 

 ความเส่ียงระดับต่ า 

 
 

 ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงาน สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน 
ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 
 

 ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มี
อ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 

 
 

ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอก คนท่ีไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด
หรืออย่างสม่ าเสมอ 

 
ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง ตามรายสีไฟจราจร  

  

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง เขียว เหลือง ส้ม แดง 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level Matrix)  
 น าขั้นตอนความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่ีมีสถานะความ
เส่ียงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางท่ี 2 มาท าการหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งระดับความเส่ียงด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง  
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
  3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องท าการป้องกันไม่
ด าเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2  
  3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น  SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต 
ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
  3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
  3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
  3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
  3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อการบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2  
 
ตารางที่ 3 ระดับความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง (Risk level matrix)  

 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3  2  1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3  2  1 

ค่าความเสี่ยง 
= 

จ าเป็น X รุนแรง 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน

ต าแหน่งหน้าท่ี  
 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 
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   จากนั้นน ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง / ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ 
3.1 และข้อ 3.2 ดังตารางท่ี 3.1 ถึงตารางท่ี 3.2  
 
ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 
3  2 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 
การบวนงานการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี  

 

 
 
- 
 

 
 

1 

 
ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแลพันธมิตรภาคี
เครือข่าย 

X - - 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  X - - 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User X - - 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process  X - - 
 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
 น าค่าความเส่ียงรวมจากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุมความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลวิหารแดงว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด 
เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่ คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์
คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

 
 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  

องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/

ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
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ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง  

 

กระบวนการที่มีความเสี่ยง คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลวิหารแดง  
 

ดี 2   

 จากตารางประเมินควบคุมความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง มีค่าความเส่ียง
ระดับต่ า (2)  
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง  

 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลวิหารแดง  
 

 1. กรอกค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลวิหารแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 ตัวชี้วัด
ท่ี ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
  2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
 

 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง โดยแยก
สถานการณ์เฝ้าระวังความเส่ียงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมิน
การบริหารความเส่ียง  
สถานีสีและระดับของสถานะความเสี่ยง 

 

สถานะสี ระดับของสถานะความเสี่ยง 
 
 

 ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียงยังไม่ต้องท ากิจกรรม
เพิ่ม 

 
 

เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียว แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตาม
มาตรการ นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ 
แผนใช้ได้ผล  ความเส่ียงการทุจริตลดลงระดับความ
รุนแรง น้อยกว่า 3  

 
 

 เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ 
นโยบาย โครงการกิจกรรมเพิ่มข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความ
เส่ียงการทุจริตไม่ลดลง  
ระดับความรุนแรง มากกว่า 3  

เกินกว่าการยอมรับได้ 

เกิดขึ้นแล้วย่อมรับได้ 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเน่ือง 
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ตารางที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง  

 

กิจกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลวิหารแดง  

 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 
 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
 3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าท่ี  

   

  
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
 น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง จากตารางท่ี 6 ท่ี
จ าแนกสถานะความเส่ียงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบบริหาร
ความเส่ียง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง ท่ีวิเคราะห์ได้
นั้นมีสถานะความเส่ียงเป็นสีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้ และต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหาร
ความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง  
 ในขั้นตอนท่ี 7 นี้ สถานะความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดงนั้นไม่อยู่ในข่าย
ความเส่ียง แต่อย่างไรก็ตามควรท่ีจะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางท่ี 7  
ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง  
 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลวิหารแดง  

 1. กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลวิหารแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 ตัวชี้วัด
ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
  2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
 

 
 สรุปดังนี้ว่า โรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ               
โรงพยาบาลวิหารแดง โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร  (Control 
Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013)            
ซึ่งการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเครื่องมือ วิเคราะห์ความเส่ียงตามหลักการควบคุมภายใน
องค์กร  (Control Environment) ตามมาตรฐาน  COSO 2013 ( Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) ท่ีน ามาใช้นี้จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลวิหารแดงจะไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีท่ีพบกับการทุจริตในกระบวนการ 



- 10 - 
 
จัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็
จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าส่วนราชการอื่น ท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ จากการวิเคราะห์
ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิหารแดง พบว่ามีสถานะความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่อยู่
ในข่ายความเส่ียง โดยปรากฏสถานะความเส่ียงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้ แต่ต้องก าหนดกิจกรรม
เฝ้าระวังในระบบบริหารความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง  
 
2.  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
 1. การด าเนินงานการจัดหาพัสดุตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256 5 
ยังคงมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งต้องเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ท าให้การ
ด าเนินการจัดหาพัสดุท้ังการจัดซื้อจัดจ้างงาน และการซ่อมบ ารุงต้องเร่งด าเนินการซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้เกิด
ความผิดพลาด และกระบวนงานการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลท าให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุในการด าเนินงานจัดหาพัสดุการจ้างงาน และการซ่อมบ ารุงมีความเส่ียงท่ีจะกระท าไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีบางส่วนยังขาดความเข้าใจและขาดทักษะในการจัดท าเอกสาร
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 2. ปัญหาจากการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  (E-gp) ท าให้การเข้าระบบช้าและบางครั้งก็เข้าท า
การคีย์ไม่ได้ มีการปรับปรุงบ่อยท าให้ระบบช้า  
 3. เนื่องจากให้ปีงบประมาณ 2565 นั้น ทางโรงพยาบาลประสบปัญหาวิกฤตกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา (Covid-19) ท าให้มีผู้ป่วยท่ีได้รับเช้ือเข้ามารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ทาง
โรงพยาบาลต้องด าเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการรองรับผู้ป่วย  
 
3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
 

งบประมาณเพื่อการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น (บาท) 
งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่ประหยัดได้ 

37,918,745 27,928,488.29 9,990,256.71 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 73.65 น้อยกว่าร้อยละ 26.35 

 
 จากตารางพบว่า ในปีงบประมาณ 256 5 โรงพยาบาลวิหารแดง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างน้อยกว่า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 9,990,265.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.35  
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4. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะน าไปสู่การปรับปรุง         
การจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 2. โรงพยาบาลวิหารแดง จะท าการส่งเจ้าหน้าท่ีพัสดุเข้าอบรมและศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและ
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุท างานได้ถูกต้อง 
ตามข้ันตอนและถูกต้องตามระเบียบท่ีออกมา  
 3. มีการศึกษาแนวทางหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีออกมาใหม่ ๆ ให้เข้าใจเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสม
กับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. ระบบ E-GP จะประกาศเตือนเพื่อหลีกเล่ียงการเข้าระบบในช่วงเวลาท่ีปิดปรับปรุง ท าให้เล่ียงเวลา
มาใช้เวลาอื่น  
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