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คำนำ 
 

     งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจา้ง ประจำปี 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจา้งทกุแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ
ที่ดำเนินการโดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 
งบประมาณ 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต
คอรัปช่ันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษารายงานฉบับนี้ต่อไป 
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บทนำ 
 

     การดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เปน็หลกัปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากทีสุ่ดเพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการ
ดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่นๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

     งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี 2563 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด ุ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน 

ประจำปงีบประมาณ  2563 
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวน
งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป 

          โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจา้ง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. ผลการดำเนินการในภาพรวม ในปีงบประมาณ 2563  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

  1.1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 2,600  โครงการ  
  1.2 ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปงีบประมาณ 2563 จำนวน 2,600 โครงการ  
                     1.3     จำนวนเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทัง้สิ้น 34,243,023.63 บาท 
  1.3 คิดเป็นร้อยละ 100   
 
           2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

ประเภทการจัดหา 
จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(โครงการ) 

ร้อยละของ 
จำนวนโครงการ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 2,595 99.81 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) 5 0.19 
รวมท้ังสิ้น 2,600 100 
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ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

จากตารางดังกล่าวข้างต้น  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 2,600  
โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน 2,595 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
99.81 ของจำนวนโครงการ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 0.19 ของจำนวนโครงการ  

 
                3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

 

ประเภทการจัดหา 
จำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 29,413,542.63 85.90 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) 4,829,481.00 14.10 

รวมท้ังสิ้น 34,243,023.63 100 

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0.19 %

99.81 %
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  ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว จำนวนเงินทั้งสิ้น 34,243,023.63 บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันย่ีสิบสามบาทหก
สิบสามสตางค์) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 
29,413,542.63 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบสามสตางค์) คิดเป็น
ร้อยละ 85.90 ของจำนวนเงินงบประมาณ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เป็นจำนวนเงิน 
4,829,481.00 บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 14.10 
ของจำนวนเงินงบประมาณ จะเห็นได้ว่าจากการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างและร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง มีความสอดคล้องกัน  คือ การจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการจัดหาที่มีจำนวนโครงการมากที่สุดและใช้งบประมาณในการจัดซื้อ/จัด
จ้างมากที่สุดเป็นอันดับแรก 

 
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง   

    การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้
ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การดำเนินการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ไม่มีการทุจริต และ/หรือหา
ผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความวามเสียหายข้ึน ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่
ส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14.10 %

85.90 %
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การกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
มี ๙ ข้ันตอนดังนี ้
๑. การระบุความเสี่ยง 
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
๕. แผนบริหารความเสี่ยง 
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
๗. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง 
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
๙. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการประเมินความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัด

จ้างจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนี้ 
 

ภาระงาน กระบวนงาน 
ด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

 
การดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างทั้ง ๙ ด้าน 
ขั้นตอนท่ี 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนำข้อมูลที่ได้จากกการเตรียมการประเมินความ 
เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  ดังตารางที่ ๑ 
 

ตารางท่ี 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ท่ีเป็น Unknown Factor 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
known Factor Unknown Factor 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 
๑. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ 

- ปจัจัยความเสี่ยงที่มาจาก 
การพยากรณ์ประมาณการ 
ล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา 
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่ 
อาจจะเกิดข้ึน 
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ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) 
 

จากขั้นตอนท่ี ๑ เมื่อทำการระบุความเสี่ยง(Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดำเนินการวิเคราะห์
สถานะความด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อันอาจจะเกิดจากการทุจริต และหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

 
ส ี ระดับความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 

 ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
สามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน
ตามหน้าที่ปกติ 

 ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

 
ตารางท่ี ๒ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามรายสีไฟ

จราจร 
 

 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 

เขียว 
 

เหลือง 
 

ส้ม 
 

แดง 

กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
ข้ันตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที 

  
 

 
 
 
 

  

 
ขั้นตอนท่ี 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 

นำข้ันตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่ง
ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

 
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
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      3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ข้ันตอนน้ันเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่   
ดำเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
          3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่า
ของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
      3.2.1 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
      3.2.2 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
      3.2.3 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย

Customer/User ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
      3.2.4 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2 
 

ตารางท่ี 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว (Risk level 
matrix) 
 
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับความ 
จำเป็นของการ 

เฝ้าระวัง 
  ๓ ๒ ๑ 

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

๓ ๒ ๑ 

ค่าความเสี่ยง 
= 

จำเป็น X รุนแรง 

กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน 
ตำแหน่งหน้าที่ 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 

 
จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม ข้อ 

๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒ 
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ตารางท่ี 3.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 
๓ ๒ 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

๑ 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ตำแหน่งหน้าที่ 

 
 
- 

 
 
1 

 
ตารางท่ี 3.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล
พันธมิตรภาคีเครือข่าย 

   

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

 
ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
 

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่
ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวัง ในงานปกติ กำหนด
เกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์คณุภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน

องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางท่ี 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 

 
กระบวนการท่ีมีความเสีย่ง 

 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสีย่งด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

ดี 2   

 
จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีค่า

ความเสี่ยงระดับต่ำ (๒) 
 

ขั้นตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 

นำประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีค่า
ความเสี่ยงระดับต่ำ (๒) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

 
แผนบริหารความเสีย่งฯ มาตรการ 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

1. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมความโปรง่ใสในการจดัซื้อจดัจ้าง ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2. แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบคุลากร
ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

3. แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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ขั้นตอนท่ี 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โดย
การแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดงเพื่อติดตามเฝ้าระวังและ
ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 
สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 

เกินกว่าการยอมรบั 
 
 

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได ้
 
 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 

 
ตารางท่ี 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 

 

กิจกรรม 
 

เหตุการณ์ความเสีย่งการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
 
กระบวนงานการจัดซื้อจัด 
จ้างของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

 
๑ . การจั ดห าพั สดุ ไม่ เป็ น ไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ตำแหน่งหน้าที่ 

 
 

  

 
 
 

สถานะส ี ระดับของสถานะความเสี่ยง 
 

 

ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง 
ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
 

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

 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้
ควรมี ม าต รการ  / น โยบ าย  / 
โครงการ / กิจกรรม เพิ่มข้ึนแผนใช้
ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่
ลดลงระดับความรุนแรง > 3 
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ขั้นตอนท่ี ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง 
นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จาก

ตารางที่ ๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
ที่วิเคราะห์ได้น้ันมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับได้และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

ในข้ันตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว นั้นไม่
อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดมาตรการ /นโยบาย /โครงการ 
/กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ ๗ 

 
ดังตารางท่ี ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพ่ิมเตมิ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

1. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมความโปรง่ใสในการจดัซื้อจดัจ้าง ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2. แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบคุลากร
ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

3. แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 
สรุปดังนี้ว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดย

เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร  (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of ponsoring Organizations 2013) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
เครื่องมือ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ที่นำมาใช้นี้จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จะไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้ึน หากแม้ในกรณีที่
พบกับการทุจรติใน กระบวนการจัดซื้อจดัจ้างทีไ่ม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อย กว่าส่วนราชการอื่น หรือ
หากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่นทีไ่ม่มีการนำเครือ่งมอืประเมนิความเสี่ยงมา
ใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว พบว่ามีสถานะความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้
แต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง 
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5.  ปัญหาและอุปสรรค 
จากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  ขาดประสบการณ์ และความองค์ความรู้ในระเบียบ 

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
2. จำนวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กับภาระหน้าที่ที่เพิ่มข้ึน 
3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความ

ผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
4. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ

ของหน่วยงาน ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด และเวลาในการ
จัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดได้ตามระเบียบ 

5. เนื่ องจากอยู่ ในช่วงที่ มี การเปลี่ ยนระเบียบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่  
เป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาด 

6. เนื่ องจากอยู่ ในช่วงที่ มี การเปลี่ ยนระเบียบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่   
เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดข้ันตอนให้โหลดเอกสาร
ผู้ประกอบการในระบบ e-GP มาพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลาในการพิจารณา ส่งผลให้การจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

7. การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ต้อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้เวลานาน  
ในการคำนวณส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

6. แนวทางการแก้ไขการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรืออื่นๆ ให้

ละเอียด ถ่ีถ้วน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
2. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานประจำหน่วยงานพัสดุ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจและ

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
3. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ต้องดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ

ของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อให้หน่วยจัดซื้อพัสดุมีเวลาในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งแต่ละข้ันตอนมีระยะเวลาตาม
ระเบียบ กฎหมาย กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อการบริหารพัสดุควบคู่ไปกับการบริหาร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ   

4. จัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุไปอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และป้องกัน
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 

7. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  มีนโยบายการประหยัดงบประมาณ โดยให้แต่ละ

หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วเท่านั้น  ถ้าหากมีความจำเป็นให้
พิจารณาจัดหาจากของเดิมที่มีอยู่ในหน่วยงาน 
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8.  บทสรุป 
การดำเนินการจัดหาในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม  โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 

 
 (ลงช่ือ)....................................................ผู้จัดทำ 
 (นางโชติกา ติฉัน) 
 นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 (ลงช่ือ)....................................................ผู้เห็นชอบ 
 (นางสาวสุรีย์พรรณ  วังแสง) 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 (ลงช่ือ)....................................................ผู้เห็นชอบ 
 (นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ) 
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
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บรรณานุกรม 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มกราคม 2558 คู่มือการบรหิารความเสี่ยง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แนวทาง: การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมนิผลการควบคุม 
ภายใน Formation and Evaluation of the Internal Control System 
http://web.sut.ac.th/rm/src/file/rm/2-0-0-1.pdf 
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งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
อำเภอปัว  จังหวัดน่าน 

โทร 0 5479 1701 , 0 5479 1702 ต่อ 3305 , 3314 
โทรสาร 0 5479 1225 


