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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

 

 



 
 

ค ำน ำ 
ด้วยกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปัตตานี ได้จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
จ าแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร มีแหล่งเงินจากไหนบ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ที่ก าหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และน าผลวิเคราะห์ไป
ปรับปรุงเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณ ถัดไป  

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 เป็นการวิเคราะห์งบประมาณใน
ภาพรวมของโรงพยาบาลปัตตานี ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปัตตานี 
 

                                                                      กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปัตตานี 
                                                                  ธันวาคม 2565 
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ตารางที่ 2 แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   2 

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
พ.ศ.2565 

ตารางที่ 3 แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   2-3 
ประเภทเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุงโรงพยาบาลปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
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จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- พัฒนาบุคลากร 
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แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ตำรำงท่ี 1 แสดงแผนงบประมำณภำพรวมของหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ  
รำยจ่ำยประจ ำปี (บำท) 

เงินบ ำรุง รพ  
(บำท) 

รวมจ ำนวนเงินทั้งหมด 
(บำท) 

1. หมวดงบลงทุน 
- ครุภัณฑ ์
- สิ่งก่อสร้าง 

 
37,053,700.00 
32,530,700.00 

 
  4,259,372.00  

- 

 
41,313,072.00 
32,530,700.00 

2.หมวดงบด ำเนินกำร 
- จ้างเหมาบริการ 
- วัสดุการแพทย ์
- วัสดุก่อสร้าง 
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุส านักงานแบบพิมพ์ 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย 
- วัสดุคอมพิวเตอร ์
- วัสดุโฆษณา 
- วัสดุงานบ้านงานครัว 
- วัสดุเชื้อเพลิง 
- วัสดุทันตกรรม 
- วัสดุบริโภค 
- วัสดุประปา 
- วัสดุไฟฟ้า 
- วัสดุยานพาหนะ 
- วัสดุวิทยาศาสตร ์
- วัสดุโรงงาน 
- วัสดุอื่นๆ 

     
40,026,002.00 
77,733,332.78  

        277,691.17 
2,745,322.00 
1,934,210.00 

          67,785.00 
     3,146,775.00 
     1,984,248.00  
        172,000.00 

9,826,042.00 
     5,381,600.00 
     2,229,560.00           

4,120,441.00 
        829,862.90 

1,406,313.15 
          22,000.00 

130,694,891.80 
        114,960.00  
        387,487.00         

    
40,026,002.00  
77,733,332.78 

277,691.17 
2,745,322.00 
1,934,210.00 

          67,785.00 
     3,146,775.00 
     1,984,248.00  
        172,000.00 

9,826,042.00 
     5,381,600.00 
     2,229,560.00  

          4,120,441.00 
        829,862.90 

1,406,313.15 
          22,000.00 

130,694,891.80 
        114,960.00  
        387,487.00         

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าแผนการตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลปัตตานี  

ได้มีแผนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีจ านวนเงินทั้งหมด 356,944,295.80 บาท (สามร้อยห้าสิบหกล้านเก้าแสน-

สี่หมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) จ าแนกออกเป็นเงินนอกงบประมาณ 281,009,894.80 บาท

และเงินงบประมาณ 69,584,400.00 บาท และสามารถจ าแนกเป็นออกเป็นประเภทงบลงทุน เป็นจ านวนเงิน 

73,843,772.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.68 และงบด าเนินการเป็นจ านวนเงิน 276,750,522.80 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 77.53 ส าหรับงบลงทุนที่ มียอดเงินสูงสุดได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

เป็นจ านวนเงิน 37,053,700.00 บาท ส่วนงบด าเนินการที่มียอดเงินสูงสุดวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นจ านวนเงิน

130,694,891.80 รองลงมา วัสดุการแพทย์ เป็นจ านวนเงิน 77,733,332.78 บาท และจ้างเหมาบริการ  

เป็นจ านวนเงิน 40,026,002.00 บาท ตามล าดับลงมา 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงเปรียบเทียบงบประมำณที่ตั้งไว้และใช้จ่ำยจริง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2565 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณได้รับ 
จัดสรร(บาท) 

งบประมาณที่ใช้จริง 
(บาท) 

ด าเนินงานเสร็จสิ้น
(ร้อยละ) 

งบประมาณที ่
ประหยดัได้(บาท) 

1. หมวดงบลงทุน 
- ครุภัณฑ ์
- สิ่งก่อสร้าง 

 
37,053,700.00 
32,530,700.00 

 
36,785,700.00 

0.00 

 
100 
0 

 
268,000.00 

 

จากตารางที่ 2 แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ  

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2565 ได้รับการจัดสรรหมวดลงทุนประเภทครุภัณฑ์ 

37,053,700.00 บาท และมีการจัดซื้อได้ในจ านวนเงิน 36,785,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.27 และจาก

การจัดซื้อในครั้งนี้ท าให้มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 268,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.72 แสดงให้เห็นได้ว่า

สามารถใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส่วนที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนประเภทสิ่งก่อสร้าง 32,530,700.00 บาท และไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ 

จัดจ้างได้ เนื่องจาก งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอส าหรับการจ้างก่อสร้าง แบบแปลนก่อสร้างที่ได้รับไม่

สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการบริการสาธารณสุข มาตรฐานด้านความ  ปลอดภัยของอาคาร ประกอบกับ

รายการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างปัจจุบันไม่มี จ าหน่ายในท้องตลาด    

ตำรำงท่ี 3 แสดงเปรียบเทียบกับงบประมำณที่ตั้งไว้และใช้จ่ำยจริง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
ประเภท เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุงโรงพยาบาลปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณได้รับ 
จัดสรร(บำท) 

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท) ด ำเนินงำนเสร็จสิน้
(ร้อยละ) 

งบประมำณที ่
ประหยัดได้

(บำท) 
1. หมวดงบลงทุน 
- ครุภัณฑ ์

 
4,259,372.00 

 
                3,878,419.00  

 
            94.00 

 
0 

2.หมวดงบด ำเนินกำร 
- จ้างเหมาบริการ 
- วัสดุการแพทย ์
- วัสดุก่อสร้าง 
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุส านักงานแบบ
พิมพ์ 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย 
- วัสดุคอมพิวเตอร ์
- วัสดุโฆษณา 
- วัสดุงานบ้านงานครัว 
- วัสดุเชื้อเพลิง 

 
40,026,002.00 
77,733,332.78  

       277,691.17 
2,745,322.00 
1,934,210.00 

 
        67,785.00 

     3,146,775.00 
     1,984,248.00  
       172,000.00 

9,826,042.00 
     5,381,600.00 

 
        17,014,662.00  
        75,648,569.29  
             177,256.17  
          2,462,777.00  
          1,377,350.00  

 
               54,845.00  
          2,552,080.00  
          1,766,470.00  
             117,000.00  
          9,395,812.00  
          5,171,600.00  

 

 
42.51 
97.50 
63.83 
89.71 
71.23 

 
80.91 
81.21 
89.05 
68.02 
96.23 
96.10 
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แผนงำน/โครงกำร งบประมำณได้รับ 
จัดสรร(บำท) 

งบประมำณที่ใช้จริง 
(บำท) 

ด ำเนินงำนเสร็จสิน้
(ร้อยละ) 

งบประมำณที ่
ประหยัดได้

(บำท) 
2.หมวดงบด ำเนินกำร 
- วัสดุทันตกรรม 
- วัสดุบริโภค 
- วัสดุประปา 
- วัสดุไฟฟ้า 
- วัสดุยานพาหนะ 
- วัสดุวิทยาศาสตร ์
- วัสดุโรงงาน 
- วัสดุอืน่ๆ 

 
2,229,560.00 
4,120,441.00 

        829,862.90 
1,406,313.15 

          22,000.00 
130,694,891.80 

        114,960.00  
        387,487.00        

 
          1,877,230.00  
          2,357,736.00  
             658,281.70  
             992,111.00  
                            -    
      130,059,123.80  
             114,960.00  
             380,457.00  

        

 
84.20 
57.38 
79.32 
70.55 
0.00 

99.51 
100.00 
98.26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 3 แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไว้และใช้จ่ายจริง เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุง 

โรงพยาบาลปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ตั้งแผนงบประมาณไว้ จ านวน 287,359,895.80 บาท 

ในภาพรวมมีการจัดซื้อจัดจ้างรวม  256,056,739.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.10 คงเหลือ จ านวน         

23,038,022.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.90 ส าหรับหมวดรายจ่ายที่มีการใช้มากที่สุดคือ วัสดุวิทยาศาสตร์ 

130,059,123.80 บาท รองลงมาวัสดุการแพทย์  75,648,569.29 บาท และรองลงมาจ้างเหมาบริการ 

17,014,662.00 บาท 

ตำรำงท่ี 4 แสดงร้อยละของจ ำนวนรำยกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จ ำนวน
โครงกำร/ 
แผนงำน 

วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รำยกำร) 
วิธีเฉพำะเจำะจง สอบรำคำ ประกวดรำคำ 

ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส ์

วิธีคัดเลือก รวม 

จ านวน 4,760 - 9 16 4,785 
ร้อยละ 99.48 - 0.19 0.33 100 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปัตตานี ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีจ านวนทั้งสิ้น 4,785 รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีโดยเฉพาะเจาะจง จ านวน 
4,760 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.48 รองลงมาคือ วิธีคัดเลือก จ านวน 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.33 และ 
รองลงมาคือวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
0.19 ส่วนวิธีสอบราคาไม่มีการด าเนินการ 
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ตำรำงท่ี 5 แสดงร้อยละของจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

แหล่งเงิน วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รำยกำร) 
วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

สอบรำคำ ประกวดรำคำ 
ด้วยวิธี

อิเล็กทรอนิกส ์

วิธีคัดเลือก รวม 

1. เงินงบประมาณ
ตาม พ.ร.บ รายจ่าย
ประจ าป ี

- - - 37,053,700.00 37,053,700.00 

ร้อยละภาพรวม - - - 100 100 
2.เงินนอก
งบประมาณ 
ประเภทเงินบ ารุง 
รพ 

262,442,955.60 - 24,916,940.20  
 

- 287,359,895.80 

ร้อยละภำพรวม 91.33 - 8.67 - 100 

จากตารางที่ 5 ดังจะเห็นได้ว่างบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลปัตตานี ใน ปีงบประมาณ 

2565 ทางโรงพยาบาลปัตตานีมีการจัดซื้อจัดจ้างคือประเภทเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พ.ร.บ.) วิธีการ

จัดซื้อโดยวิธีการคัดเลือกวิธีเดียว คิดเป็นเงิน 37,053,700.00 บาท (สามสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อย-

บาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง โรงพยาบาลปัตตานี) มีการ จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 287,359,895.80 บาท 

(สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) สามารถจ าแนกออก 

เป็นวิธีจัดซื้อสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นเงิน 262,442,955.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.33 และประกวด

ราคา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นเงิน 24,916,940.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.67 และเม่ือน ามาเปรียบเทียบ

กัน ก็จะเห็นได้ว่าหากเป็นเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง รพ.) จะมีการใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจง 

ถึงร้อยละ 91.33 ตามมาก็คือใช้วิธีประกาศเชิญชวน ประกาศประกวดราคา (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 8.67 

 
ตำรำงท่ี 6 แสดงสรุปเปรียบเทียบงบประมำณต่ำงๆที่ได้รับจัดสรรและท่ีตั้งไว้กับใช้จ่ำยจริง ท่ีแล้วเสร็จใน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ประเภท/หมวด งบประมำณ  
รำยจ่ำยประจ ำปี (บำท) 

เงินบ ำรุง รพ (บำท) รวมจ ำนวนเงินทั้งหมด 
(บำท) 

1. หมวดงบลงทุน 36,785,700.00 3,878,419.00 73,843,772.00 
2.หมวดงบด าเนินการ -       252,178,320.96        252,178,320.96  

รวมเป็นเงิน 36,785,700.00 256,056,739.96 292,842,439.96 
ร้อยละ 12.56 87.44 100 
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จากตารางที่ 6 แสดงสรุปเปรียบเทียบงบประมาณต่างๆที่ได้รับจัดสรรและที่ตั้งไว้กับใช้จ่ายจริง ที่แล้วเสร็จ ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการแสดงข้อมูล ให้เห็นได้ว่างบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงพยาบาลปัตตานี งบประมาณท่ีใช้มากอยู่ในประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง รพ.) คิดเป็นร้อยละ 
87.44 ส่วนเงินที่ได้รับการจัดสรรจากงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีเพียง ร้อยละ 12.56 เท่านั้น 
 
ตำรำงท่ี 7 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับกำรประหยัดงบประมำณ 

 
 

วิธีกำรจัดหำ 

งบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำป ี เงินนอก งบประมำณ (เงินบ ำรุง) 
ได้รับจัดสรร งบประมำณ  

ใช้จริง 
ประหยดั 

งบประมำณ 
ได้รับจัดสรร งบประมำณ 

ใช้จริง 
ประหยดั 

งบประมำณ 

วิธีเฉพาะเจาะจง   - 262,442,955.60 262,442,955.60 - 
วิธีสอบราคา - - - - - - 
วิธีประกวดราคา  
(e-bidding) 

- - - 24,916,940.20 24,697,525.20 21,941.50 

วิธีคัดเลือก 37,053,700.00 36,785,700.00 268,000.00 - - - 
รวม 37,053,700.00 36,785,700.00 268,000.00 287,359,895.80 287,140,480.80 21,941.50 

จากตารางที่ 7 แสดงงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกับการประหยัดงบประมาณพบว่าในการ
จัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมสามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 289,941.50 บาท โดยแยก
ออกได้ เงินงบประมาณ วงเงิน 37,053,700.00 บาท จัดหาโดยวิธีคัดเลือกสามารถประหยัด งบประมาณได้ 
เป็นจ านวนเงิน 268,000.00 บาท และ เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง รพ.) เป็นจ านวนเงิน 287,359,895.80 
โดยวิธีประกวดราคาสามารถประหยัด งบประมาณได้ จ านวนเงิน 21,941.50 บาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวิธีการ
จัดหาโดยวิธีคัดเลือก เป็นวิธีที่สามารถประหยัดงบประมาณได้มากที่สุด 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
สรุปผลจากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทางโรงพยาบาลปัตตานี  

มีงบประมาณทั้งหมด ในการด าเนินการและลงทุนประเภทครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ านวน 356,944,295.80 บาท 
แยกออกได้เป็นดังนี้ งบประมาณที่มากสุดคืองบประเภทเงินนอกงบประมาณ เงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน 
281,009,894.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.70 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 จ านวน 69,584,400.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 19.50 โดยการจัดหาพัสดุร้อยละ 99.48 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง,วิธีประกาศเชิญชวน การ
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 0.19 และวิธีคัดเลือก ร้อยละ 0.33 และสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค/ ข้อจ ากัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังน ี้ 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โรงพยาบาลปัตตานี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานี ใน
กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานี เพ่ือก าหนดมาตรการ ในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยง
ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียด 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงพยำบำลปัตตำนีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
โรงพยาบาลปัตตานี ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลปัตตานี โดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายใน องค์กร (Control Environment) ตาม มาตรฐาน 
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการ จัดซื้อ
จัดจ้าง ของโรงพยาบาลปัตตานี ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การด าเนินการของโรงพยาบาลปัตตานี ไม่มี
การทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ 
ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน หรือหากเกิดความวามเสียหายขึ้นก็จะเป็น 
ความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียม 
การป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจ า ซึ่ง ไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด การ
ก าหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี 9 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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กำรด ำเนินกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงพยำบำลปัตตำนี 
เตรียมกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้ง 9 ด้ำน 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ท าการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยน าข้อมูล
ที่ได้จากการเตรียมการประเมินความ เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานี ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor  

ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ ระบุรำยละเอียดควำมเสี่ยง 
Known Factor Unknown Factor 

กระบวนการจดัหาพสัด ุขั้นตอนย่อยท่ี
มีความเสี่ยง  
1. ขาดข้อมูลในการวางแผนจดัหาพัสด ุ 
2. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  
3. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
4. แสวงหาผลประโยชน์  
5. การก าหนดคณุลักษณะตามความ 
ต้องการมากกว่าที่จะยดึตาม กฎหมาย 
ระเบียบฯ 

- ปัจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการ 
พยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าใน 
อนาคต ปัญหาพฤติกรรม ความ เสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)  
จากข้ันตอนที่ ๑ เมื่อท าการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงด าเนินการ วิเคราะห์สถานะ
ความ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานีอันอาจจะเกิดจากการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตามรายสีไฟ จราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

สี ระดับควำมเสี่ยง 
 
 

ความเสีย่งระดบัต่ า 

 ความเสีย่งระดบัปานกลางเป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย 
หน่วยงาน สามารถใช้ความรอบครอบ ระมดัระวังในระหว่างปฏิบัตงิาน ตามปกติ
ควบคุมดูแลได ้

 ความเสีย่งระดบัสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายใน องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคมุ หรือไม่มีอ านาจควบคุม
ข้าม หน่วยงาน ตามหน้าท่ีปกต ิ

 ความเสีย่งระดบัสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จักไม ่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรือ
อย่าง สม่ าเสมอ 

 
 
 

 

 

 



 
 

-8- 

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานี ตามรายสีไฟจราจร 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เขียว เหลือง ส้ม แดง 
กระบวนงานการจดัหาพัสด ุขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง  
1. ขาดข้อมูลในการวางแผนจดัหาพัสด ุ 
2. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที ่เกี่ยวข้อง  
3. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
4. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง หน้าท่ี  
5. การก าหนดคณุลักษณะตามความต้องการ มากกว่าท่ีจะยึดตาม
กฎหมาย ระเบียบฯ 

    

 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
น าขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานี ที่มี สถานะ
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานี 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ 

ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไม่
ด าเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ  
แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่ อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders  

รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด  

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย  

Customer/User ค่าอยู่ ที่ 2 หรือ 3  
3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal  

Process หรือ กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
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ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลปัตตานี (Risk level matrix) 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีควำมเสี่ยงด้ำน 

 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
ระดับควำม  

จ ำเป็นของกำร  
เฝ้ำระวัง  
3 2 1 

ระดับควำม  
รุนแรงของ  
ผลกระทบ  

3 2 1 

ค่ำควำมเสี่ยง  
=  

จ ำเป็น X รุนแรง 

กระบวนงานการจดัหาพัสด ุขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง  
1. ขาดข้อมูลในการวางแผนจดัหาพัสด ุ 
2. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  
3. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
4. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ต าแหน่งหน้าท่ี  
5. การก าหนดคณุลักษณะตามความ ต้องการมากกว่า
ที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ 

 
1 

 
2 

 
2 

จากนั้นน ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม ข้อ 3.1 และ
ข้อ 3.2 ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2 
ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีควำมเสี่ยงด้ำน  
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

กิจกรรมหรือขั้นตอน  
หลัก MUST  

3 2 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง  
SHOULD  

1 
กระบวนงานการจดัหาพัสด ุ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง  
1. ขาดข้อมูลในการวางแผนจดัหาพัสด ุ 
2. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  
3. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
4. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ต าแหน่งหน้าที ่ 
5. การก าหนดคณุลักษณะตามความ ต้องการมากกว่า
ที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ 

 
 
- 

 
 
1 

 
ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีควำมเสี่ยงด้ำน กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 1 2 3 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย Stakeholders มีรวมถึงหน่วยงานก ากับ ดูแล
พันมิตรภาคีเครือข่าย 

   

ผลกระทบทางการเงิน รายไดล้ด รายจ่ายเพิ่ม Financial    
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุม่เป้าหมาย Customer/User    
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process    
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ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาล
ปัตตานี ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน ระดับใด เมื่อเทียบ
กับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่องและเฝ้าระวังในงานปกติ ก าหนด เกณฑ์คุณภาพการ
จัดการ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำร 
ด ี จัดการได้ทันดี ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มผีลเสยีทางการเงิน 

ไม่มรีายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รบั มอบผลงาน องค์กร

แต่ยอมรับได้ มคีวามเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกดิรายจ่าย มี ผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผูร้ับ

มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไมม่คีวาม เข้าใจ 

 
ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลปัตตานี 

กระบวนกำรที่มีควำมเสี่ยง คุณภำพกำร 
จัดกำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
ค่ำควำมเสี่ยง  

ระดับต่ ำ 
ค่ำควำมเสี่ยง  
ระดับกลำง 

ค่ำควำมเสี่ยง 
ระดับสูง 

กระบวนงานการจดัซื้อจัดจา้ง ของ 
โรงพยาบาลปัตตาน ี

ด ี 2   

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานี มีค่าความเสี่ยงระดับต่ า (2) 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง น าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
ปัตตานี มีค่าความ เสี่ยงระดับต่ า (2) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
ปัตตานี 
 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานี 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ มำตรกำร 
กระบวนงานการจดัซื้อจัดจา้ง ของ โรงพยาบาลปัตตาน ี 1. จดัท าบันทึกข้อตกลงในการปฏบิัติราชการของกลุ่มงาน 

พัสดุและกลุม่งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในสังกัดโรงพยาบาล 
ปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวช้ีวัด ที่ ระดับ
ความส าเร็จในการจัดท า แผนปฏบิัติการจดัซื้อ จัด จ้าง
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจดัซื้อจัดจา้ง 
และแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจัดซื้อจดัจ้างทุกวิธี 
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ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานีโดย การแยก

สถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดงเพ่ือ ติดตามเฝ้าระวังและ 
ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

สถำนะสีและระดับของสถำนะควำมเสี่ยง 
สถำนะส ี ระดับของสถำนควำมเสี่ยง 

เขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้อง ท ากิจกรรมเพิ่ม 
เหลือง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ ทันท่วงทีตามมาตรการ นโยบาย / โครงการ /

กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความ เสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า 
3 

แดง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมี มาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรม เพิ่มขึ้นแผน
ใช้ไม่ได้ผล ความ เสี่ยงการทุจริต ไม่ลดลงระดับความรุนแรง มากกว่า 3 

ดังตาราง 6 
ตารางที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานี 

กิจกรรม เหตุการณ์ความเสีย่งการทุจรติ สถานะความเสีย่ง 
เขียว เหลือง แดง 

กระบวนงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของ
โรงพยาบาลปัตตาน ี

1. ขาดข้อมูลในการวางแผน จัดหาพัสดุ  
2. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
4. แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี  
5. การก าหนดคุณลักษณะตาม ความต้องการมากกว่าที่จะยึด
ตาม กฎหมาย ระเบียบฯ 

   

 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  

เป็นการน ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานี จากตาราง
ที่ 6 ที่จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยก สถานะเพ่ือท า  ระบบ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลปัตตานี ที่
วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถ ยอมรับได้และต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังใน  

ระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานี นั้นไม่อยู่  ในข่าย
ความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดมาตรการ / นโยบาย / โครงการ /
กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ 7 
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กิจกรรม มำตรกำร/นโยบำย /โครงกำร /กิจกรรมเพ่ิมเติม 
กระบวนงานการจดัซื้อจัด
จ้าง ของโรงพยาบาล
ปัตตาน ี

1. จัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ของ กลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในสังกัด โรงพยาบาลปัตตานปีระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวช้ีวัดที่ ระดับความส าเร็จใน
การ จัดท า แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจ าปี งบประมาณของหน่วยงาน 
 2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด จ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

สรุปสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริต(เขียว เหลือง แดง) 
เขียว  

(ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ) 
เหลือง  

(ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง) 
แดง 

(ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก) 
1. ขาดข้อมูลในการวางแผนจดัหาพัสด ุ 
2. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที ่เกี่ยวข้อง  
3. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง   
4. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง หน้าท่ี  
5. การก าหนดคณุลักษณะตามความต้องการ มากกว่าท่ี
จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ 

  

 
ขัน้ตอนท่ี 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง  

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2565 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติ  
หนว่ยงานท่ีประเมิน : กลุม่งานพสัด ุโรงพยาบาลปัตตานี 
ช่ือแผนบรหิารความเสีย่ง : แผนบรหิารความโปรง่ใสการจดัซือ้จดัจา้ง 
โอกาส/ความเสีย่ง : สเีขียว อยูใ่นความเสีย่งระดบัต ่า 
สถานะของการด าเนินการจดัการความเสีย่ง : อยูใ่นสถานการณเ์ฝา้ระวังและติดตามอยา่งตอ่เนื่อง 
ผลการด าเนินการ : ไมพ่บวา่มีผูใ้ดกระท าความผิดหรอืมีพฤติการณก์ารทจุรติ ใน กระบานการจดัซือ้จดัจา้ง 

 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพอสรุปได้ดังนี้ว่า ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล

ปัตตานี โดย เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตาม
มาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizakik’mujtions 2013) ซึ่งการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการ ควบคุมภายในองค์กร (Control 
Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ที่น ามาใช้
นี้จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลปัตตานี ไม่มีการทุจริตหรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้าน การพัสดุ และ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการ ทุจริตใน  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อาจคาดคิด และ
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็มีน้อยกว่าการที่ไม่ได้มีการน าเครื่องมือ ตาม มาตรฐาน COSO มาวิเคราะห์หรือ 



 
 

-13- 

หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย ที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปัตตานี เนื่องจากพบว่ามีสถานะ ความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดย ปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถ ยอมรับได้
แต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบ บริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 
2. กำรวิเครำะห์ปัญหำ-อุปสรรค/ข้อจ ำกัด  
การด าเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ยังคงมีปัญหา เรื่องระยะเวลา 
ในการด าเนินการ ซึ่งต้องเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ท าให้การด าเนินการ จัดหาพัสดุทั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างงาน และการซ่อมบ ารุงต้องเร่งด าเนินการ ซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้เกิดความอาจ เกิดความ
ผิดพลาด และกระบวนงานการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างยังไม่สมบูรณ์ส่งผลท าให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบ
พัสดุในการด าเนินงานจัดหาพัสดุการจ้างงาน และการซ่อมบ ารุงมีความเสี่ยงที่จะกระท าไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหัวหน้าโครงการ บางส่วนยังขาดความเข้าใจ และขาดทักษะในการ 
จัดท าเอกสารตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และในการปฏิบัติงานพบปัญหา อุปสรรค พอสรุปได้ ดังนี้ 

1. ใช้เวลาในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะนานเกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง 
2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายเป็นงานที่ต้องกระท าเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิด 

ข้อผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้  
3. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและติดต่อ 

ผู้ประกอบการ  
4. โปรแกรมเบิกจ่ายพัสดุเดิมไม่สามารถเชื่อมออนไลน์ไปยังหน่วยเบิกต่างๆได้  
5. บริษัทส่งมอบครุภัณฑ์ล่าช้าทั้งๆท่ีมีการเสียค่าปรับตามข้อตกลงตามสัญญา  
6. ปัญหาขาดผู้ที่มีความรู้และทักษะในการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีประกวดราคา (e-bidding) 

3. กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ  
3.1 .ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

3.1.1 ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ได้รับการจัดสรรหมวดลงทุนประเภทครุภัณฑ์ 

37,053,700.00 บาท ซึ่งจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกสามารถท าให้ประหยัดงบประมาณได้เป็นจ านวนเงิน 

268,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.72 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแสดงให้เห็นได้ว่าสามารถใช้เงินได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.1.2 ประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงนิบ ารุง รพ.) ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อได้  
เป็นจ านวน เงิน 21,941.50 บาท วิธีการจัดหาพัสดุที่พบว่าสามารถประหยัดงบประมาณมากที่สุดคือวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกวดราคา(e-bidding)  

3.2 ขอความร่วมมือหน่วยงานย่อยในการใช้วัสดุทุกประเภทอย่างประหยัด เช่น วัสดุส านักงาน  
วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุอ่ืนๆโดยมีเป้าหมายการใช้วัสดุลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5  

3.3 จัดซื้อตามแผนเป็นรายไตรมาสหรือเป็นรายปี ตามอัตราการใช้ เพื่อลดการจัดท าเอกสารชุดขอ 
อนุมัตแิละประหยัดภาระงานการจัดซื้อ 
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4. แนวทำงแก้ไขในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

1. สิ่งที่อยู่ระหว่างพัฒนา: การพัฒนาระบบคลังพัสดุด้วยโปรแกรม Express ท าให้มีการรับรู้ยอดการ
เบิกจ่าย และยอดคงคลังได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว  

2. สถานที่ มีการจัดให้เป็นสัดส่วนในการแยกเก็บ วัสดุการแพทย์ วัสดุทั่วไปและวัสดุอ่ืนๆ ตลอดจนมี
การแบ่ง พ้ืนที่ในการส่งพัสดุ (รับเข้า) พ้ืนที่เตรียมพัสดุ (รอจ่าย) และพ้ืนที่จ่ายพัสดุ  

3. ด้านความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ  
4. แผนพัฒนาต่อเนื่อง มี 2 โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2566  

โครงกำรที่ 1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบทางบัญชีและคลังพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงกำรที่ 2 ชื่อเรื่อง การจัดท าหมายเลขครุภัณฑ์ประจ าเครื่องทุกประเภท 

5. พัฒนำบุคลำกร  
5.1 ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุไปเข้ารับการประชุม อบรมนอกสถานที่  
5.2 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติ 
5.3 จัดหาเอกสาร กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ๆมาเพ่ือให้ศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง 

ละเอียด รอบครอบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
6. ด้ำนผู้รับบริกำร 

ประสานหน่วยงานผู้ใช้พัสดุทุกหน่วย จัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาใช้ชัดเจน เช่น 
ประเภท ชนิด ขนาด สีแบบ จ านวน ฯ เพ่ือจัดหาให้ถูกต้องตรงกับความต้องการ รวมทั้งให้มีการเบิกเป็นไป
ตามแผน ปกติและลดการเบิกฉุกเฉินให้เหลือน้อย 


