รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2562

สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

คานา
รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐
ซึ่งผู้จัดทาได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติม ต่อไป
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐ และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งทาให้
ทราบถึง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด การวิเคราะห์
ความสามารถในการประหยัดพลังงาน และแนวทางแก้ไขในการปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้วิเคราะห์ให้ผู้อ่านได้นามาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป หากมีข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้จัดทาขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดาเนินการโดยกลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กาหนดให้
ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี งบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสุ ขอาเภอสั นทราย ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน
252,190 บาท จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ผลผลิต: โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอาเภอ
โดยแยกเป็นหมวดการใช้จ่าย ดังนี้
กิจกรรม: พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ มาตรฐานและสร้างเสริมความเข้มแข็งเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ
1. ค่าใช้สอย
จานวน
6,500
บาท
2. ค่าวัสดุ
จานวน
48,000
บาท
กิจกรรม: สนับสนุนการดาเนินงานและบริหารจัดการของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
1. ค่าใช้สอย
จานวน
20,000
บาท
5. ค่าวัสดุ
จานวน
177,690 บาท
จากข้อมูลข้างต้น การจัดซื้อจัดจ้างที่แยกเป็นรายหมวด เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ทุกโครงการ
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามรายกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2562

ตารางแสดงร้อยละและการใช้เงินงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมเงินงบประมาณ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
วิธีตกลงราคา วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคา
วิธีกรณีพิเศษ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
e-bidding
252,190
0
252,190
0
0
(0%)
(100%)
(0%)
(0%)
จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
สันทราย จานวน 262,370 บาท พบว่าเป็นงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจานวน
เงินมากที่สุด คือ 262,370 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ ความเสี่ ย งด้านการจัดซื้อ จัดจ้างของส านักงานสาธารณสุ ขอาเภอสั นทราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านั กงานสาธารณสุ ขอาเภอสั นทราย ได้ดาเนินการวิเคราะห์ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย ในกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย เพื่อกาหนด
มาตรการ ในการเฝ้าระวัง ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสัน ทราย ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control
Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ในการประเมิน
ความเสี่ ยงด้านการจั ดซื้อจั ดจ้าง ของส านั กงานสาธารณสุขอาเภอสั นทราย ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การ
ดาเนินการของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือ
หากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้
เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่
อย่างใด
การกาหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอนดังนี้
๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

-3ก่ อ นท าการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ของส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอสั น ทราย
เตรียมการประเมินความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย จากภาระงานด้าน กากับ
ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตามอานาจหน้าที่ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอสันทราย ดังนี้
ภาระงาน
กระบวนงาน
กากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอสั น
หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอ เพื่ อ ให้ ก าร ทราย
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
การดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย เตรียมการประเมินความ
เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๙ ด้าน
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ทาการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนาข้อมูลที่ได้จากกการเตรียมการประเมินความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระบุรายละเอียดความเสี่ยง
known Factor
Unknown Factor
กระบวนการจัดหาพัสดุ
_
ปัจ จั ย ความเสี่ ย งที่ม าจาก
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
การพยากรณ์ประมาณการ
๑. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
พฤติ ก รรม ความเสี่ ย งที่
๓. แสวงหาผลประโยชน์
อาจจะเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)
จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อทาการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดาเนินการวิเคราะห์
สถานะความด้านการจัดซื้อจัดจ้ างของสานั กงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย อันอาจจะเกิดจากการทุจริต และหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
สี
ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับต่า
ความเสี่ ย งระดั บ ปานกลาง เป็ น กระบวนงานที่ มี ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งหลายคน หลายหน่ ว ยงาน
สามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ บุค คลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่าเสมอ

-4ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย ตามรายสีไฟจราจร
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เขียว
เหลือง
ส้ม
แดง
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
√
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
√
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวในตาแหน่งหน้าที่
√
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
นาขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
สันทรายที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความ
เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรื อขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกันไม่
ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
3.1.2 ถ้าเป็น กิจ กรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.3 กิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ผลกระทบต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร กลุ่ ม เป้ า หมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.4 กิ จ กรรมหรื อขั้ น ตอนการปฏิ บั ติง านนั้ น ผลกระทบต่ อ กระบวนงานภายใน Internal
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

-5ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย (Risk level matrix)
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน
ระดับความจาเป็นของ ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
=
๓๒๑
๓๒๑
จาเป็น X รุนแรง
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่
๑
๒
๒
เกี่ยวข้อง
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวในตาแหน่ง
หน้าที่
จากนั้นนามาพิจารณาระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ
๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒
ตารางที่ 3.๑ ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
การจัดซื้อจัดจ้าง
MUST
SHOULD
๓๒
๑
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ
_
๑
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวในตาแหน่งหน้าที่
ตารางที่ 3.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล
พันธมิตรภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด ร่ายจ่ายเพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process

๑

๒

๓

X

-

-

X
X
X

-

-

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
นาค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
สานักงานสารณสุขอาเภอสันทราย มีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ ในระดับ
ใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ กาหนดเกณฑ์คุณภาพ
การจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
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ดี
พอใช้
อ่อน

เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มี
รายจ่ายเพิ่ม
จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบ างครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบ
ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
กระบวนการที่มีความเสี่ยง
คุณภาพการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าความเสี่ยงระดับต่า
จัดการ
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง
ระดับต่า
ระดับกลาง
กระบวนงานการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ
ดี
๒
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย มี
ค่าความเสี่ยงระดับต่า (๒)
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
นาประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย มีค่า
ความเสี่ยงระดับต่า (๒) มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
แผนบริหารความเสี่ยงฯ
มาตรการ
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ 1. กรอบค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอสันทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ ระดับ
สันทราย
ความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจาปีงบประมาณของ
หน่วยงาน
2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบ แสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 6 จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวังและ
ประเมินการบริหารความเสี่ยง
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สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง
ระดับของสถานะความเสี่ยง
ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทากิจกรรมเพิ่ม
เกิด กรณีที่ อยู่ ในข่า ยความเสี่ ย ง แต่ แก้ ไขได้ ทันท่ ว งทีต ามมาตรการ นโยบาย /โครงการ /
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓
เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่
ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓
ꜛ
ꜛ
ꜛ

เกินกว่าการยอมรับได้
เกิดขึ้นแล้วย่อมรับได้
ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
สถานะความเสี่ยง
เขียว
เหลือง
แดง
กระบวนงานการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ ๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
√
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวใน
ตาแหน่งหน้าที่
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทาระบบบริหารความเสี่ยง
นารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจั ดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
จากตารางที่ ๖ ที่จาแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทาระบบ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับได้ และต้องกาหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย นั้น
ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกาหนดมาตรการ / นโยบาย /โครงการ
/กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ ๗
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ดังตารางที่ ๗ ตารางจัดทาระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
กิจกรรม
มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม
กระบวนงานการจั ด ซื้ อจั ดจ้ า งของส านั กงาน 1. กรอบค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
สาธารณสุขอาเภอสันทราย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสั นทรายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน
2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้วจึงได้จัดทารายงานการ
บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย ได้ดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกขั้นตอน และได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และจะได้
หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปดังนี้ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย โดยเครื่องมือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเครื่องมือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ที่นามาใช้นี้ จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย จะไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับ การทุจริต
ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่ วนราชการอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่น ที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้า งของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย พบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้ แต่ต้อง
กาหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง

-93. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
๑. เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย ได้รับจัดสรรมีข้อจากัดคือใช้
สาหรับงบดาเนินงาน ทาให้การบริหารด้านการพัสดุเป็นไปด้วยความยากลาบาก ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ค่อนข้างใช้เวลานาน ถ้าจะซื้อครุภัณฑ์หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือสิ่งก่อสร้างต้องเสนอแผนขอใช้งบค่า
เสื่อมหรืองบลงทุน
๒. จานวนเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจริงในแต่ละปีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี
๓. การดาเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒ ยังคงมีปัญหาเรื่อง
ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งต้องดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลทาให้การดาเนินการจัดหาพัสดุต้องเร่ง
ดาเนินการซึ่งอาจเป็นเหตุทาให้อาจเกิดความผิดพลาดทาให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
จัดหาพัสดุมีความเสี่ยงที่จะกระทาไม่ถูกต้องตามระเบียบเป็นอย่างมาก
4. การจัดทาแผนในเวลาที่จากัด มีผ ลความเสี่ ยงที่จะเกิดข้อผิ ดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อความ
ต้องการของหน่วยงาน
5. ในการจัดทาแผนงาน/โครงการเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ ใช้เวลาดาเนินการมาก อาจทาให้การเบิก-จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 วิเคราะห์ ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน
การจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้ าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 กับผลของงบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง พบว่า ในหมวด สามารถประหยัด
งบประมาณหมวดวัสดุสานักงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ลดลง จากยอด 5๕,๔4๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
เหลือเพียง
3๒,๕๗5 บาท คิดเป็นร้อยละ ๔1.4๔ โดยได้ดาเนินการในการ ตามมาตรฐาน COSO 2013
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ประกอบกับมีมาตรการต่าง ๆ คือ
1. การดาเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความค่า คุ้มทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน
(คนไป ไฟดับ) และการลดค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงลง และใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
2. มีการดาเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความคุ้มทุน เนื่องจากอาเภอสันทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาสูง และการเดินทางในพื้นที่การคมนาคม ไม่สะดวก ต้องมีการใช้ทรัพยากร เครือข่าย ในการเข้ามาบริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด
3. มีการนากระดาษ Recycle มาใช้ในการจัดทาเอกสารทั่ว ๆ ไป เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ
เพราะหนั งสื อราชการที่ ส านั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชี ย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ว างบนระบบอิเลคทรอนิค แล้ ว ให้ แต่ล ะ
หน่วยงานดาวน์โหลดและพิมพ์เสนอผู้บังคับบัญชา
4. มีการไฟล์ส่งหนังสือราชการ/เอกสารบางอย่าง ให้หน่วยงานในสังกัดทาง Line FaceBook E-mail
ในกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาการเฉพาะเป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดงบประมาณ
5. มี ก ารน าวิ ท ยุ สื่ อ สารมาใช้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งหน่ ว ยงานในสั ง กั ด เพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
สาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์)

-105. แนวทางแก้ไ ขในการปรั บปรุ ง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้า ง อันจะน าไปสู่การปรั บปรุ งการจัดซื้อจัดจ้า ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จากประเด็ น ส่ ว นขาดจากการวิ เ คราะห์ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอสันทราย มีแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
๑. ดาเนินการจัดทาแนวทางขั้นตอนปฏิบัติ และแบบฟอร์มให้ชัดเจน และประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 มีแผนพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อเนื่องในกลุ่มหัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบพัสดุรายใหม่ เช่น เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และลงพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาเป็น
รายกรณี และเร่งรัดติดตามในการจัดหาพัสดุ การจ้างงาน และการซ่อมบารุงต่าง ๆ ที่ต้องดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
๓. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
สันทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๔.วางแผนและดาเนินการตามแผน และกากับติดตามเป็นรายเดือนตามแบบรายงาน สขร.1 และมี
กาหนดแต่งตั้งคณะทางานผู้ รับ ผิดชอบการการดาเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ การดาเนินงานตาม
แผนการเกณฑ์การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
5. วิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ว่าหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไหนมีความจาเป็น หมวดไหนที่
ต้องปรับแก้ไขแล้วนามาวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ปี 2563
6. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่ายจริง
7. นาเสนอปัญหาในการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหม่ (คพสจ.เชียงใหม่) เกี่ยวกับปัญหาการการแจ้งการจัดทาแผนแจ้งให้หน่วยบริการไม่ชัดเจน ล่าช้า ให้ผู้
บริการได้รับทราบ และนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป
8. ในการจั ดทาแผนงบประมาณรายจ่า ยและการใช้จ่ายงบประมาณ ต้อ งทาทั นทีที่ไ ด้รับจั ดสรร
เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบแผนในระดับจังหวัด ต้องใช้ระยะเวลามาก
9. อาเภอสันทรายเป็นพื้นที่ห่างไกล ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหายาก จะต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
ระบบ เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนและสามารถเบิก – จ่ายงบประมาณได้ตามแผนการเบิก - จ่าย
งบประมาณ รายไตรมาส

ลายมือชื่อ.........................................ผู้จัดทา
(นายธนิสร ธิติปภาดา)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสันทราย

ลายมือชื่อ.........................................ผู้บริหาร
(นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอสันทราย
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เดือน

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ครั้ง

จานวนเงิน

ตุลาคม 2561

-

พฤศจิกายน 2561

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

รวม

จานวนเงิน
-

ครั้ง

จานวนเงิน

-

ครั้ง
-

-

ครั้ง
-

จานวนเงิน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ธันวาคม 2561

-

-

มกราคม 2562

-

-

-

-

-

102,563.00

-

-

10

-

กุมภาพันธ์ 2562

-

-

-

10

102,563.00

มีนาคม 2562

-

-

-

-

2

43,010.00

2

43,010.00

เมษายน 2562

-

-

-

-

1

22,760.00

1

22,760.00

พฤษภาคม 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

มิถุนายน 2562

-

-

-

-

3

43,077.00

3

43,077.00

กรกฎาคม 2562

-

-

-

-

1

23,920.00

1

23,920.00

สิงหาคม 2562

-

-

-

-

1

16,860.00

1

16,860.00

กันยายน 2562
รวม

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

18

252,190.00

18

252,190.00

ภาคผนวก

-19บรรณานุกรม

จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.bangkok.go.th/upload/user/
00000121/File2019/12-2-62.pdf (06 มกราคม 2563)
2557. องค์ประกอบ การควบคุมภายใน COSO 2013. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://tanyanps.blogspot.com/2014/09/coso-2013.html (06 มกราคม 2563)
Journal of Accountancy, May 2013 BY DOUG PRAWITT, CPA, PH.D. AND KEN TYSIAC [ระบบออนไลน์].
แหล่งที่มา https://www.dbd.go.th/download/article/article_20160126181205.pdf (10 มกราคม
2563)

ปกหลัง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย

