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ค าน า 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖3 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินงานประจ าปี โดยเนื้อหาประกอบด้วย บริบท
ของโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปางรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ประหยัดงบประมาณ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขใน
ปีงบประมาณถัดไป 

 ซึ่งทางผู้จัดท าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการใช้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป
ของหน่วยงานต่อไป 
 
        
       โรงพยาบาลเมืองปาน 
       27 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
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บทที่ 1 บทน า 
 
 

๑.ข้อมูลทั่วไป 
 

 
ภาพที่ ๑ แผนที่อ าเภอเมืองปาน จังหวัดเมืองปาน 

๑.๑ บริบทพื้นที่ 

อ าเภอเมืองปานแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเป็น 5 ต าบล 56 หมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน 9,775 
หลังคาเรือน จ านวนประชากรทั้งหมด  ๓3,360   คน พ้ืนที่ 865.013 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่น 
38.56 คน ต่อตารางกิโลเมตร มีโรงเรียน 28 แห่ง วัด 58 แห่ง โบสถ์ 15 แห่ง สถานบริการสุขภาพ 9 แห่ง 

- ชาวไทยเชื้อสายพื้นเมือง ประมาณ 90 % 
- ชาวไทยกลุ่มชาติพันธ์ (ชาวไทยภูเขา) ประมาณ 10 % 
- ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม 
- ลักษณะสังคมชนบท 
- พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่า ภูเขา 
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ภาพที่ ๓ ลักษณะของประชากร 

อาณาเขตติดต่อ 

- ทิศเหนือ    ติดกับ  อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
- ทิศใต้    ติดกับ  อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
- ทิศตะวันตก ติดกับ  อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
- ทิศตะวันออก  ติดกับ  อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

๑.๒ บริบทองค์กร 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย หน่วยบริการปฐมภูมิ   รพ.สต. 
8 แห่ง หน่วยบริการทุติยภูมิ  โรงพยาบาลเมืองปาน (ระดับ F๒) ๑ แห่ง แบ่งเป็น 3 NPCU    และ หน่วย
บริหาร คือ โรงพยาบาลเมืองปาน ๑ แห่ง  การจัดบริการด้านสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเมืองปาน มี
โรงพยาบาลเมืองปาน เป็น รพ.แม่ข่ายขนาด ๓๐ เตียง และแบ่ง NPCU.ออกเป็น ๓ โซน ดังนี้ 

๑. โซนใต้ ประกอบด้วย 3 รพ.สต.  รพ.สต.บ้านทุ่งข่วง ,รพ.สต.บ้านแม่กองปิน และ รพ.สต.บ้านป่า
เวียง 

๒. โซนกลาง ประกอบ รพ.สต.บ้านป่าเหว ,โรงพยาบาลเมืองปาน 
๓. โซนเหนือ ประกอบด้วย รพ.สต.บ้านแจ้ซ้อนเหนือ ,รพ.สต.บ้านแม่แจ๋ม ,รพ.สต.บ้านต้นงุ้น ,รพ.สต.

บ้านขาม 
รับผิดชอบประชากรจ านวน ๓,๖๙๓๑ คน เป็นผู้มีสิทธิหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๒๙,๗๑๐ คน สิทธิ์

ข้าราชการ ๒,๐๕๑คน สิทธิ์ประกันสังคม ๔,๑๓๑ คน ที่เหลือเป็นสิทธิ์อื่นๆ รวม ๑,๐๔๘ คน 
 

 
 



๓ 
 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตามแผนทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่าและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถน ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนน าไปใช้ในการวงแผนและก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
  การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลเมืองปาน  แบ่งออกเป็น  5  ศูนย์การสั่งซื้อ  คือ 

1. วัสดุทั่วไป  และครุภัณฑ์ งานพัสดุ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป        เป็นผู้จัดซื้อ 
2. เวชภัณฑ์ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้จัดซื้อ 
3. วัสดุทันตกรรม     กลุ่มงานทันตกรรม   เป็นผู้จัดซื้อ 
4. วัสดุการแพทย์, ครุภัณฑ์การแพทย์ กลุ่มการพยาบาล    เป็นผู้จัดซื้อ 
5. วัสดุชันสูตร      กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา เป็นผู้จัดซื้อ 

โดยให้ออกเลขการสั่งซื้อรวมเป็นศูนย์เดียว  ผ่านหนังสือออกและหนังสือตรวจที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โดยมี
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2563  ดังนี้ 

มีโครงการที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - จ านวน 579 โครงการ งบประมาณ 384,750 บาท 
  - จัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน 579 ครั้ง งบประมาณ 384,750 บาท 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 
(ครั้ง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 575 384,750 ๑๐๐ 
วิธีคัดเลือก ๐ ๐ ๐ 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 0 
วิธีประกวดราคาด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 
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รวม 579 384,750 ๑๐๐ 
  

 โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จ านวน 579 
โครงการ รวม 579 ครั้ง  จ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 575 ครั้ง 
วิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00    
 
 
 
 
 



๔ 
 

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 
 

งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรในการจัดซื้อจัด

จ้างตามแผน 

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ปี 2563 

งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผน 

ประหยัดงบประมาณ 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑.จัดซื้อวัสดุยา 7,515,960 3,686,760.75 49.05 3,829,199.25 50.95 
๒.จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
และวัสดุการแพทย์ 

1,352,300 815,208.83 60.28 
 

537,091.17 39.72 

๓.ค่าวัสดุทันตกรรม 368,200 154,598.33 41.99 213,602 58.01 
๔.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

2,025,230 973,780.81 48.08 1,051,449.19 51.92 

๕.จัดซื้อวัสดุส านักงาน 260,000 236,056 90.79 23,944 9.21 
๖.จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

80,000 62,011 87.51 17,989 22.49 

๗.จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

520,000 438,009.49 94.23 81,990.51 15.77 

8.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

120,000 62,191 61.83 
 

57,809 48.17 

9.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 134,834 79.42 65,166 32.58 
10.จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

416,500 485,856 116.65 -69,356 - 

11.จัดซื้อวัสดุบริโภค 0 1,240 0 -1,240 - 
12.จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

91,630 123,080 134.42 -31,450 - 

13.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 70,000 80,396 114.85 -10,396 - 
14.จัดซื้อวัสดุอ่ืน 3,500 2,240 64.00 1,260 36.00 
15. จัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ 

0 2,000 0 -2,000 - 

16.จัดซื้อค่าครุภัณฑ์ต่ า
กว่าเกณฑ์ 

203,000 195,767 96.44 7,233 3.56 

17.งบลงทุน 1,497,120 0 0 0 0 
รวมจ านวนเงิน 14,723,440 7,454,029.21  5,772,290.79  

 
 
 
 
 
 
 



49.05
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134.42

114.85
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96.44

๑.จดัซือ้วสัดยุา ๒.จดัซือ้เวชภณัฑม์ิใช่ยาและวสัดกุารแพทย์ ๓.ค่าวสัดทุนัตกรรม

๔.จดัซือ้วสัดวุิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ๑.จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน ๖.จดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่

๗.จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น 8.จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 9.จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์

10.จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 12.จดัซือ้วสัดเุครื่องแต่งกาย 13.จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง

14.จดัซือ้วสัดอุื่น 16.จดัซือ้ค่าครุภณัฑต์ ่ากว่าเกณฑ์
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ภาพที่ 4 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 
 

โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง มีงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนทางการเงินประจ าปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้นจ านวน 14,723,120 บาท 
(ประกอบด้วยงบด าเนินการ 13,266,320 บาท และงบลงทุน 1,497,120 บาท) จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีวิธีเฉพาะเจาะจง 515 ครั้ง วิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 4 ครั้ง สามารถค านวณการ
ประหยัดงบประมาณได้ 5,774,801.12 บาท ทั้งนี้ มีโครงการสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี จ านวน 7,454,029.21 บาท และไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี จ านวน 3 รายการ เนื่องจากงบลงทุนยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงแผน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตามแผน

ทางการเงินประจ าปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปางจ านวน 579 โครงการ ภายในวงเงิน
งบประมาณ 7,454,029.21  บาท คิดเป็นร้อยละ 50.63 สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 
5,774,801.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.20 

โดยสามารถจ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนสูงสุด ได้แก่ เฉพาะเจาะจง จ านวน 575 
ครั้ง วิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 4 ครั้ง รวม 579 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 99.31  และยัง
ไม่ไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จ านวน 3 รายการ เนื่องจากงบลงทุนยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะ
มีการเปลี่ยนแปลงแผน  

ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น พบว่าโรงพยาบาล       
เมืองปาน จังหวัดล าปาง มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เกอืบครบถ้วนทุกโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเข้าถึงบริษัท/ผู้รับจ้างหรือผู้ที่สนใจได้รับรู้หรือรับทราบได้
อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และกว้างขวาง เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันด้านการเสนอราคา ท าให้เกิดการแข่งขันและการ
เสนอสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักเกณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะ หรือระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม  

 
1. วิเคราะห์ความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 
 ท าการระบุความเสี่ยง โดยน าข้อมูลที่ได้จากข้ันเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของโรงพยาบาลเมืองปาน ในประเภทความเสี่ยงซึ่งเป็น Unknown Factor  ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ระบุความเสี่ยงที่เป็น Unknown Factor   
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
Know Factor Unknown Factor 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ
พยากรณ์ ประมาณการไว้
ล่วงหน้า ปัญหา พฤติกรรม 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 จากข้ันตอนที่ 1 เมื่อท าการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงด าเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน อันอาจจะเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ออกตามรายสี
ไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

 

สี ระดับความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงระดับต่ า 

 ความเสี่ยงระดับปานกลาง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร 
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน ตามรายสีไฟจราจร 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
โรงพยาบาลเมืองปาน 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

 จากนั้นน าขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน ที่มีความเสี่ยงสถานะ
ระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ 2 มาท าการค้นหาความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ  
จดัจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน ได้จาก 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ   มีเกณฑ์ให้ค่า ดังนี้ 
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
  3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไม่
ด าเนินการไม่ได้ คา่ของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
  3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
หน่วยงานผู้ก ากับดูแล ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย มีค่า
อยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ของ โรงพยาบาลเมืองปาน 

ระดับความจ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง      

3     2     1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3     2     1 

ค่าความเสี่ยงรวม   
= 

จ าเป็น X รุนแรง 
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่ 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 จากนั้น น ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ตามข้อ 
3.1 และข้อ 3.2  ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2  
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
โรงพยาบาลเมืองปาน 

กิจกรรมหรือขั้นตอน
หลัก                    

MUST                        
3     2 

กิจกรรมหรือขั้นตอน
รอง   SHOULD                        

1 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

 

- 

- 

- 

 

1 

1 

1 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ          
โรงพยาบาลเมืองปาน 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานก ากับดูแล 
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน 

X 
X 
X 
X 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง
ของ โรงพยาบาลเมืองปาน ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ใน
ระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ และเฝ้าระวังในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 
3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ

ผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมมีรายจ่าย มีผลกระทบถึง

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน 
 

กระบวนการที่มีความเสี่ยง 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
โรงพยาบาลเมืองปาน 

ดี 2   

 จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน มีความ
เสี่ยงระดับต่ า (2) 
 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 น าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน มีความเสี่ยงระดับ
ต่ า (2) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเมืองปาน 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ 
โรงพยาบาลเมืองปาน 

1. มีการควบคุมก ากับโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในการให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. แนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปาน โดยการแยก
สถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง และ
ประเมินการบริหารความเสี่ยง 
สถานะสีและรับดับของสถานะความเสี่ยง 
 

สถานะส ี ระดับของสถานะความเสี่ยง 
 ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้อง

ท ากิจกรรมเพ่ิม 
 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้

ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย ที่เตรียมไว้ 
แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
ระดับความรุนแรง <3 

 เกิดกรณีที่อยู่ ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมี
มาตรการ นโยบาย เพ่ิมขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล 
ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความ
รุนแรง >3 
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ตารางที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปาน 

กิจกรรม 
เหตุการณ์ สถานะความเสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ โรงพยาบาลเมืองปาน 

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซือ้แบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัว
ในต าแหน่งหน้าที่ 



 


 


- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
 น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปาน จากตารางที่ 6 
ที่จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน ที่วิเคราะห์ได้
นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้ และต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปานนั้น ไม่อยู่ในข่าย
ความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวัง จึงก าหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม 
ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปาน 
 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ โรงพยาบาลเมืองปาน 

1. ออกประกาศโรงพยาบาลเมืองปาน เรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเ พ่ือเป็น
หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

 
 สรุปดังนี้ว่า โรงพยาบาลเมืองปาน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาล    
เมืองปาน โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง และเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร  ที่น ามาใช้นี้จะเป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปาน ไม่มีการทุจริต หรือ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้างเกิดข้ึน หากแม้กรณีที่พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ
กับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการ
อ่ืนที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลเมืองปาน มีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะ
ความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงระดับการยอมรับได้ หากแต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหาร
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปานอย่างต่อเนื่อง 
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 ประเด็นดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลเมืองปาน ได้จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงโดยก าหนดมาตรการใน
การเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

1. ออกประกาศโรงพยาบาลเมืองปาน เรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้ อจัดจ้างทุกวิธีของ
หน่วยงาน ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2599 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2599 เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยที่กิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเมืองปาน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเมืองปาน มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ิมความ
โปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติตนตามกรอบ
จรรยาบรรณ มีความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้การ
จัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด มีความคุ้มค่าและสมประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างสูงสุด 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการ ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ท าให้เกิดปัญหาเรื่องระยะเวลาใน
การด าเนินการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีระยะเวลา
ด าเนินการอย่างจ ากัดหรือเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบได้ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจหรือความเชี่ยวชาญใน
การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรน้อยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา และครบถ้วน 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ เช่น ไม่สามารถก าหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะ หรือ TOR ได้ทันตามก าหนดระยะเวลา หรือก าหนดคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นต้น ท าให้หน่วยงานต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ ส่งผลให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  

การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ท าให้ต้อง
เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือต้องยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปและด าเนินการด้วยวิธีอ่ืน
แทน ท าให้มีสามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ผู้เสนอราคายืนยันเสนอราคาตามราคากลางท าให้ไม่สามารถประหยัดได้ 

 

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

 ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบ กฎหมายและข้ันตอนหรือ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ควรมีการให้ความรู้ สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าว รวมทั้ง
รับทราบถึงความผิดและโทษของการทุจริต 

 ก าหนดแนวทางหรือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุ
ของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันปัญหาการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก าหนดในรู้
แบบของคณะกรรมการ/คณะท างาน หรือก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการหรือข้อบังคับเพ่ือตรวจสอบ
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งก าหนดมาตรการลงโทษต่างๆอย่างชัดเจน 

 
 

 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ITA 2563 Integrity and   
            Transparency Assessment คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ   
            หน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. นนทบุรี : ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความ 
            โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ. ส านักงาน ป.ป.ช. , 2561 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง : คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ปกหลัง) 
 
โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
374 หมู่ 4 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 52240 
โทร 0 5427 6020 
โทรสาร 0 5427 6020 ต่อ 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


