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ค ำน ำ 

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้ท ารายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕64 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณทุกวิธีการที่ด าเนินการโดยกลุ่ม
งานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลเชียงกลางเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment : ITA)  
ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕64
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  
๒๕๖4 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรับขึ้ นและเป็น
ข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจ ากัด ในการจัดซื้อจัดจ้างการประหยัดงบประมาณแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษารายงานและสามารถน าไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามความคาดหวัง 

 

 

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                                                                                                        ตุลาคม 2564 
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บทน ำ 

 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดช้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน  มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประกอบกับมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพและบระสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2564 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงพยาบาลเชียงกลาง  อ าเภอเชียงกลาง   จังหวัดน่าน 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 

โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่
ด าเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (MOPH ITA – MPRH Integrity 
and Transparency Assessment System) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวน
งบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป          

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการด าเนินการในภาพรวม ในปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลเชียงกลาง 
1.1 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 485 โครงการ 
1.2 ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 485 โครงการ 
1.3 คิดเป็นร้อยละ 100 
1.4 วงเงินที่ได้รับจัดสรรจากเงินบ ารุง ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 8,596,607.65 บาท 
1.5 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 6,562,535.71 บาท 
1.6 โดยโรงพยาบาลเชียงกลาง มีการจัดซื้อ/จัดจ้างจากแหล่งดังต่อไปนี้    

  - เงินบ ารุงของโรงพยาบาลเชียงกลาง      
  - เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 

2564         
  - เงินบริจาคของโรงพยาบาลเชียงกลาง   

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง แยกตามหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง (ตารางเป็นอัตราร้อยละ % ) 

หมวดพัสดุ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร งบประมาณท่ีใช้จริง 
คิดเป็นอัตรา

ร้อยละ 
วัสดุส านักงาน 533,322.00 466,966.50 12.44 
วัสดุงานบ้านงานครัว 480,000.00  360,623.00 24.87 
วัสดุเชื้อเพลิง(น้ ามัน)  490,000.00  404,165.50 17.52 
วัสดุเชื้อเพลิง(แก๊ส) 39,710.00 22,170.00 44.17 
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คิดเป็นอัตราร้อยละ 

วัสดุส านักงาน 

วัสดุงานบ้านงานครัว 

วัสดุเช้ือเพลิง(น้ ามัน) 

วัสดุเช้ือเพลิง(แก๊ส) 

วัสดุไฟฟ้า 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 

วัสดุยานพาหนะ 

วัสดุบริโภค 

ค่าใช่สอย 

วัสดุก่อสร้าง/ประปา 

ค่าสาธารณูปโภค 

วัสดุอื่น ๆ  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

ครุภัณฑ์การแพทย์ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ครุภัณฑ์โรงงาน 

หมวดพัสดุ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร งบประมาณท่ีใช้จริง 
คิดเป็นอัตรา

ร้อยละ 
วัสดุไฟฟ้า 46,206.00 415,871.70 ค่าติดลบ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 391,315.00 282,418.00 27.83 
วัสดุยานพาหนะ 30,000.00 86,000.00 ค่าติดลบ 
วัสดุบริโภค 668,322.00 574,380.00 14.06 
ค่าใช่สอย 3,811,132.65 1,086,430.42 71.49 
วัสดุก่อสร้าง/ประปา 300,000.00 292,483.00 2.51 
ค่าสาธารณูปโภค 166,000.00 178,503.09 ค่าติดลบ 
วัสดุอื่น ๆ  117,400.00 391,350.00 ค่าติดลบ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 264,000.00 517,140.00 ค่าติดลบ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 15,000.00 18,000.00 ค่าติดลบ 
ครุภัณฑ์การแพทย ์ 242,800.00 1,032,814.50 ค่าติดลบ 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 7,350.00 ค่าติดลบ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 996,900.00 420,370.00 57.83 
ครุภัณฑ์โรงงาน 4,500.00 5,500.00 ค่าติดลบ 

ยอดรวมทั้งสิ้น 8,596,607.65 6,562,535.71 23.66 
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จากตารางสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลเชียงกลาง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 485 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) วงเงินที่ได้รับจัดสรร 8 ,596,607.65 (แปดล้านห้า
แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) ด าเนินการจริง 6 ,562,535.71 (หกล้านห้าแสนหก
หมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 23.66 (ยี่สิบสามจุดหกหก) 

จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นได้ว่ามีวงเงินที่เกินจ านวนวงเงิน
ที่จัดสรรจ านวน 9 รายการ คือ  

1. โครงการในการจัดซื้อจัดวัสดุไฟฟ้ามีอัตราร้อยละติดลบ โดยมีวงเงินใช้จริงมากกว่าวงเงินที่จัดสรร 
จ านวน 369,665.70 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) เนื่อง
ด้วยใช้ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ในการป้อง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  

2. โครงการในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะมีอัตราร้อยละติดลบ โดยมีวงเงินใช้จริงมากกว่าวงเงินที่
จัดสรร จ านวน 56,000.00 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เนื่องด้วยใช้ในการจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะในการซ่อมแซมบ ารุงยานพาหนะให้สามารถใช้งานได้ปกติปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรภายในโรงพยาบาลและผู้รับบริการของโรงพยาบาลเชียงกลาง 

3. โครงการค่าสาธารณูปโภคมีอัตราร้อยละติดลบ โดยมีวงเงินใช้จริงมากกว่าวงเงินที่จัดสรร จ านวน 
12,503.09 (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสามบาทเก้าสตางค์) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงใช้ในการติดต่อผู้ป่วยในการประชาสัมพันธ์
เรื่องการนัดวัดมารับการรักษาภายในโรงพยาบาลเพ่ือลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

4. โครงการในการจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ มีอัตราร้อยละติดลบ โดยมีวงเงินใช้จริงมากกว่าวงเงินที่ จัดสรร 
จ านวน 273,950.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เนื่องด้วยการ
เพ่ิมขึ้นของค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จัดซื้อในการทดแทนเครื่องแต่งกายผู้ป่วยเดิมที่เสื่อมอายุการ
ใช้งาน การเพ่ิมขึ้นของค่าวัสดุเกษตรที่ใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเกษตรเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงพยาบาลเชียงกลาง การเพ่ิมขึ้นของค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และการเพ่ิมขึ้นของ
ค่าวัสดุสนาม 

5. โครงการในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีอัตราร้อยละติดลบ โดยมีวงเงินใช้จริงมากกว่าวงเงิน
ที่จัดสรร จ านวน 253,140.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงใช้ในการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่เพ่ือใช้ในการลงข้อมูลและลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

6. โครงการในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้ามีอัตราร้อยละติดลบ โดยมีวงเงินใช้จริงมากกว่าวงเงินที่
จัดสรร จ านวน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) เนื่องด้วยราคาที่ประมาณการต่ ากว่าราคา
จริง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ที่ท าให้การ
น าเข้าสินค้าล้าช้า และมีขั้นตอนการตรวจสอบระหว่างการน าเข้าที่ใช้ระยะเวลานาน 

7. โครงการในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์มีอัตราร้อยละติดลบ โดยมีวงเงินใช้จริงมากกว่าวงเงินที่
จัดสรร จ านวน 790 ,014.50 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงท าให้ความ
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ต้องการใช้ครุภัณฑ์การแพทย์มากขึ้น เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19) 

8. โครงการในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวมีอัตราร้อยละติดลบ โดยมีวงเงินใช้จริงมากกว่า
วงเงินที่จัดสรร จ านวน 7,350.00 บาท (เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทางโรงพยาบาลเชียงกลางได้
จัดเตรียมพ้ืนที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่ยืนยันผลการตรวจแล้วเพ่ือติดตามอาการ จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวหม้อต้มน้ าร้อนเพ่ือให้บริการแก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่ยืนยันผลการตรวจแล้ว
เพ่ือติดตามอาการใช้บริการภายในเขตท่ีโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ 

9. โครงการในการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานอัตราร้อยละติดลบ โดยมีวงเงินใช้จริงมากกว่าวงเงินที่
จัดสรร จ านวน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เนื่องด้วยราคาที่ประมาณการต่ ากว่าราคา
จริง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ที่ท าให้การ
น าเข้าสินค้าล้าช้า และมีขั้นตอนการตรวจสอบระหว่างการน าเข้าที่ใช้ระยะเวลานาน 

 
1.1 ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ

จัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(โครงการ) 

ร้อยละ 

1. วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง 485 100 
2. วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเชิญชวนทั่วไป - - 
3. วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบคัดเลือก - - 

รวม 485 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนโครงกำรทีด่ ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 (โครงกำร) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเชิญชวนทั่วไป 

วิธีคดัเลือก 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง ได้ด าเนิน
โครงการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจ านวน 485 โครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจ านวน
สูงสุด คือ วิธี จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 485 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 (หนึ่งร้อย) 
 

1.2 ร้อยละจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ร้อยละ 

1. วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง 6,562,535.71 100 
2. วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเชิญชวนทั่วไป - - 
3. วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบคัดเลือก - - 

รวม 6,562,535.71 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 6,562,535.71 บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นสอง
พันห้าร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) โดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจ านวนสูงสุด คือ 
วิธีจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (หนึ่งร้อย) 

 

 

0%
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จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (บาท) 
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2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลเชียงกลางได้
ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร 
(Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 
2013) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การด าเนินการ
โรงพยาบาลเชียงกลาง ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้
ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้
เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ
งานแต่อย่างใด 

การก าหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
มี ๙ ขั้นตอนดังนี้ 
๑. การระบุความเสี่ยง 
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
๕. แผนบริหารความเสี่ยง 
๖. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
๗. จดัทาระบบการบริหารความเสี่ยง 
๘. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง 
๙. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

ก่อนทาการประเมินความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล บ่อ
เกลือ มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน (การจัดทาแผน, การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง, กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง, การบริหารพัสดุ) ดังนี้ 

ภาระงาน กระบวนงาน 
ด้ านภารกิ จสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงาน 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของโรงพยาบาลเชียงกลาง 

 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเชียงกลาง เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ

จัดจ้างทั้ง ๙ ด้าน 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ทาการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนาข้อมูลที่ได้จากกการเตรียมการประเมินความ
เสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลเชียงกลาง ดังตารางที่ ๑ 
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ตารางท่ี 1ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
known Factor Unknown Factor 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผน 
 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนด

ความต้องพัสดุ 

 
 
/ 
/ 

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
known Factor Unknown Factor 

2. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 

 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการ
ก าหนดคุณลักษณะ 

 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 
 

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
 การแสวงหาผลประโยชน์ 
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ

ข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 

 
4. การบริหารพัสดุ 
 การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุม 

ก ากับดูแลอย่างรัดกุม 
 การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 

 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

 
ขั้นตอนที่ 2วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) 

จากขั้นตอนที่ ๑ เม่ือท าการระบุความเสี่ยง(Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงด าเนินการวิเคราะห์
สถานะความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลเชียงกลาง อันอาจจะเกิดจาก
การทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
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สี ระดับความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงระดับต่ า 

 
 ความเสี่ยงระดับปานกลางเป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 

สามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน
ตามหน้าที่ปกต ิ

 ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

 
ตารางท่ี ๒ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลเชียงกลาง  
ตามรายสีไฟจราจร 

 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 
เขียว 

 
เหลือง 

 
ส้ม 

 
แดง 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผน 
 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนดความ

ต้องพัสดุ 
 

2. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ ในการ

ก าหนดคุณลักษณะ 
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 

 
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
 การแสวงหาผลประโยชน์ 
 การตรวจรับพัสดุ ไม่ เป็นไปตามสัญญาหรือ

ข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 

 
4. การบริหารพัสดุ 
 การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุม ก ากับ

ดูแลอย่างรัดกุม 

  
/ 
/ 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
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 การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 

/ 

 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

น าขั้นตอนความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลเชียงกลาง 
ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง(สีเหลือง) จากตารางท่ี ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยง
ด้านด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลเชียงกลาง 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ

ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไม่   
ด าเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆแสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียStakeholders 

รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่าย

เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ งานนั้นผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ กลุ่ มเป้ าหมาย

Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน InternalProcess

หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล เชียงกลาง 
(Risk level matrix) 

 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้าน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับความ 
จ าเป็นของการ 

เฝ้าระวัง 
๓ ๒ ๑ 

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

๓ ๒ ๑ 

ค่าความเสี่ยง 
= 

จ าเป็น X รุนแรง 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการจัดท า

แผน 
 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนด

 
1 
 
1 

 
2 
 
2 

 
2 
 

2 
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ความต้องพัสดุ 
 
2. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ใน

การก าหนดคุณลักษณะ 
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 
 

 
 
 
1 
 
1 

 
 
 
2 
 
2 

 
 
 

2 
 

2 

 
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับความ 
จ าเป็นของการ 

เฝ้าระวัง 
๓ ๒ ๑ 

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

๓ ๒ ๑ 

ค่าความเสี่ยง 
= 

จ าเป็น X รุนแรง 

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
 การแสวงหาผลประโยชน์ 
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ

ข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 
 
4. การบริหารพัสดุ 
 การจัด เก็บและลงทะเบียนไม่มี การ

ควบคุม ก ากับดูแลอย่างรัดกุม 
 การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตาม

ระเบียบ 

 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 

 
2 
 

2 
2 
2 
 

2 
 
 

2 
 

2 

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

 
ตารางท่ี 3.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 
๓ ๒ 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

๑ 
1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผน 
 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนดความ

ต้องพัสดุ 

 
- 
- 

 

 
1 
1 
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2. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการ

ก าหนดคุณลักษณะ 
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 

 
- 
 
- 

 
1 
 

1 
 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
๓ ๒ 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

๑ 
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
 การแสวงหาผลประโยชน ์
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ

ข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 
4. การบริหารพัสด ุ
 การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มกีารควบคุม ก ากับ

ดูแลอย่างรัดกุม 
 การจ าหน่ายพสัดุลา่ชา้ ไม่เปน็ไปตามระเบียบ 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

ตารางที่ 3.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล
พันธมิตรภาคีเครือข่าย 

   

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial    
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User    
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process    

 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 

น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านด้านกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลเชียงกลาง ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ ก าหนด
เกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
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แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเชียงกลาง 

 
กระบวนการที่มีความเสี่ยง 

 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง 

2. การก าหนดคุณลักษณะและราคา
กลาง 

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. การบริหารพัสดุ 

ดี 
 
ดี 
 
ดี 
ดี 

2 
 

2 
 

2 
2 

  

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล
เชียงกลาง พบว่าคุณภาพการจัดการดี มีค่าความเสี่ยงระดับต่ า (๒) 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

น าผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลเชียงกลาง ที่มีค่าความเสี่ยงระดับต่ า (๒) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
เชียงกลาง 

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ของโรงพยาบาลเชียงกลาง 

1. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใส 

3. แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

4. แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
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ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลเชียงกลาง โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดงเพ่ือ
ติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง 
สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 

เกินกว่าการยอมรับ 
 
 

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 
 
 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 

 
ตารางท่ี 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเชียงกลาง 

 
กิจกรรม 

 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลเชียงกลาง 

 
 หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการ

จัดท าแผน 
 หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการ

ก าหนดความต้องพัสดุ 
 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาด

ความรู้ในการก าหนดคุณลักษณะ 
 การสืบหาราคากลางจาก

ท้องตลาด 
 

 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 

  

สถานะสี ระดับของสถานะความเสี่ยง 
  

ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง 
ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
 

 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่
แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ /
นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่
เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยง
การทุจริตลดลงระดับความรุนแรง
< 3 

 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้
ควรมี มาตรการ  /  น โยบาย  / 
โครงการ /กิจกรรม เพ่ิมขึ้นแผนใช้
ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่
ลดลงระดับความรุนแรง> 3 
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กิจกรรม 

 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลเชียงกลาง 

 
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
 การแสวงหาผลประโยชน์ 
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม

สัญญาหรือข้อก าหนด 
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 
 การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มี

การควบคุม ก ากับดูแลอย่าง
รัดกุม 

 การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
 
 
/ 

  

 
ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 

น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลเชียงกลาง จากตารางที่ ๖ ที่จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดย
แยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุของโรงพยาบาลเชียงกลาง ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับ
ได้และต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเชียงกลาง นั้นไม่อยู่ในข่าย
ความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดมาตรการ /นโยบาย /โครงการ /กิจกรรม
เพ่ิมเติม ดังตารางที่ ๗ 

ดังตารางที่ ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเชียงกลาง 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของโรงพยาบาลเชียงกลาง 

1. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการด าเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส 
3. แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรใน

หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

4. แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ดังนั้นสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลเชียงกลาง โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร(Control Environment) 
ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations2013) ที่น ามาใช้นี้จะเป็นหลักประกัน
ได้ในระดับหนึ่งว่าการด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลเชียงกลาง ไม่มีการทุจริต
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ .ศ. 2563 หากแม้ในกรณีที่พบการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหามีค่าน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น
ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอ่ืนที่ไม่ได้มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้จากการวิเคราะห์
ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลเชียงกลาง พบว่ามีสถานะความเสี่ยงที่ไม่อยู่
ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้แต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้า
ระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างต่อเนื่อง 

    3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค /ข้อจ ากัด 

1. กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละส่วนงานไม่มีแผนการด าเนินการ หรือมีแต่ไม่เป็นไปตามแผนท าให้เกิด
การซื้อนอกแผนท าให้ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ก าหนดคุณลักษณะ เกิดความล่าช้าเนื่องจากบุคลากรใน
หน่วยงานมีจ านวนน้อยและบางทีติดประชุมต่างจังหวัดท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 

3. โรงพยาบาลตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอขนาดกลางในบ้างครั้งมีอุปสรรคต่อการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่
มีผู้ขายในเขตพ้ืนที่ ทาให้การจัดซื้อบางรายการต้องมีค่าบริการที่เพ่ิมขึ้นไม่เป็นไปตามราคากลางที่ก าหนดไว้ รวมถึง
การประสานงานที่ไม่ได้รับความอ านวยความสะดวกจากผู้ขาย 

4. การจ าหน่ายพัสดุประจ าปี เป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เนื่องจากขั้นตอน
การตรวจสอบจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นไปด้วยความล่าช้า 

 
4. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

1. โรงพยาบาลเชียงกลาง มีนโยบายการประหยัดงบประมาณ โดยให้แต่ละฝ่ายงานส ารวจความ
จ าเป็นในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเรียงล าดับความต้องการซื้อจ้างตามท่ีได้ขอไว้ในแผนเท่านั้น 

2. ในต้นปีงบประมาณจะต้องไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนเพราะถือว่าแต่ละฝ่ายงานได้ส ารวจความ
ต้องการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น 

3. กรณีมีความจ าเป็นต้องขอจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน/เร่งด่วน ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเป็น
ครั้งๆไป 

4. กรณีครุภัณฑ์ช ารุด ต้องแจ้งพัสดุให้ช่างตรวจสอบ/ประเมินราคาก่อน ที่จะขออนุมัติซื้อใหม่ 
5. หน่วยงานมีนโยบายการใช้ไฟฟ้า/ เครื่องปรับอากาศ ในฝ่ายที่ไม่มีความจ าเป็นใช้เครื่องปรับอากาศ

ตลอดเวลา สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 10.00 นง และปิดเวลา 16.00 น. 
6.หากพบเห็นทรัพย์สินของหน่วยงานช ารุด เช่น ก๊อกน้ าเสีย ให้รีบแจ้งช่างเพ่ือด าเนินการแก้ไข เพ่ือ

ประหยัดน้ า 
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(ลงชื่อ)....................................................ผู้ เห็นชอบ 

(นางสาววิภาวี  ค าดิบ) 
นักวิชาการพัสดุ 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอ 

(นางสงกรานต์  ปัญญานะ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ เห็นชอบ 

(นายอภิชิต   สถาวรวิวัฒน์) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง 

5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  5.1 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ต้องมีการก าหนดงบประมาณส าหรับการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆ เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อาจช ารุดระหว่างปีงบประมาณเพ่ือลดการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน 

 5.2 ให้ช่างท าการประเมินราคาอาคารสถานที่ ที่จ าเป็นต้องปรับปรุง ในแผนงบประมาณด้วย เพ่ือ
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นด้วย 

 5.3 มีการส ารวจครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานมานานก่อนด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณในปีถัดไป 
 5.4 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดาเนินโครงการ ต้องดาเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของ

หน่วยงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้หน่วยจัดซื้อพัสดุมีเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบฯ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบ 
กฎหมาย ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และเพ่ือการบริหารพัสดุควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

 5.5 จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้บุคลากรในงานพัสดุเข้าฝึกอบรม/ประชุม เกี่ยวกับ ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเข้าถึงวิธีการปฏิบั ติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่
กระทรวงก าหนด 

 

บทสรุป 
การด าเนินการจัดหาในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลเชียงกลางด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) 

 
 

 

 

 

  



 
 

บรรณำนุกรม 

 

        พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

                 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

       เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment – ITA) 

        ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ITA 2564 Integrity and 
transparency Assessment คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 นนทบุรี : ศูนย์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐส านักงาน ป.ป.ช.,2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 



 
 

 




