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ค าน า 

 รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕๖๒  เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐  
ซึ่งผู้จัดท าได้จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเพ่ิมเติม  ต่อไป 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐ และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งท าให้
ทราบถึง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด การวิเคราะห์
ความสามารถในการประหยัดพลังงาน และแนวทางแก้ไขในการปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้วิเคราะห์ให้ผู้อ่านได้น ามาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป หากมีข้อบกพร่อง
ประการใด  ผู้จัดท าขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการโดยกลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ก าหนดให้
ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  
 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
252,190 บาท  จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ผลผลิต: โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอ าเภอ 
โดยแยกเป็นหมวดการใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรม: พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ มาตรฐานและสร้างเสริมความเข้มแข็งเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ  
  1. ค่าใช้สอย   จ านวน    6,500 บาท 
  2. ค่าวัสด ุ  จ านวน    48,000 บาท 

กิจกรรม: สนับสนุนการด าเนินงานและบริหารจัดการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
  1. ค่าใช้สอย   จ านวน    20,000 บาท 
  5. ค่าวัสด ุ  จ านวน   177,690 บาท 
 
 จากข้อมูลข้างต้น การจัดซื้อจัดจ้างที่แยกเป็นรายหมวด เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ทุกโครงการ 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามรายกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 

 
 



ตารางแสดงร้อยละและการใช้เงินงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รวมเงินงบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีตกลงราคา วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
e-bidding 

วิธีกรณีพิเศษ 

252,190 0 
(0%) 

252,190 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 
จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

สันทราย  จ านวน 262,370 บาท พบว่าเป็นงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดย       วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวน
เงินมากที่สุด คือ 262,370  บาท คิดเป็นร้อยละ 100  
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้ด าเนินการวิเคราะห์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ในกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เพ่ือก าหนด
มาตรการ ในการเฝ้าระวัง ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียด 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control 
Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ในการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การ
ด าเนินการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน หรือ
หากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการน า เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ 
เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่
อย่างใด 
 การก าหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอนดังนี้  
  ๑. การระบุความเสี่ยง  
  ๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
  ๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
  ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
  ๕. แผนบริหารความเสี่ยง  
  ๖. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
  ๗. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
  ๘. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
  ๙. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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 ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
เตรียมการประเมินความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จากภาระงานด้าน ก ากับ 
ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสันทราย ดังนี้ 

ภาระงาน กระบวนงาน 
ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสัน
ทราย  
 

  การด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เตรียมการประเมินความ
เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๙ ด้าน  
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
 ท าการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยน าข้อมูลที่ได้จากกการเตรียมการประเมินความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ดังตารางที่ ๑  
ตารางท่ี 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
known Factor Unknown Factor 

กระบวนการจัดหาพัสดุ  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง  
๑. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
๓. แสวงหาผลประโยชน์  

_ ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก
การพยากรณ์ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา 
พฤติกรรม ความเสี่ ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น  

 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)  
 จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อท าการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงด าเนินการวิเคราะห์
สถานะความด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย อันอาจจะเกิดจากการทุจริต และหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

สี ระดับความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงระดับต่ า  
 ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 

สามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
 ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร 

มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
 ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ  
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ตารางท่ี ๒ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ตามรายสีไฟจราจร 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เขียว เหลือง ส้ม แดง 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ  
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง  
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที ่ 

  
 
√ 
√ 
√ 

  

 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
 น าขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สันทรายที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความ
เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
  

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  
  3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
   3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่
ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  
   3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 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 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
   3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 
 
 
 
 
 
 



 

-5- 
 

ตารางท่ี 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย (Risk level matrix) 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้าน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
ระดับความจ าเป็นของ

การเฝ้าระวัง 
๓ ๒ ๑ 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

๓ ๒ ๑ 

ค่าความเสี่ยง 
= 

จ าเป็น X รุนแรง 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่ง
หน้าที่ 

 
 

๑ 

 
 

๒ 

 
 

๒ 

 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 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

_ ๑ 

 

ตารางท่ี 3.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้าน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
๑ ๒ ๓ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล 
พันธมิตรภาคีเครือข่าย 

X - - 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด ร่ายจ่ายเพิ่ม Financial X - - 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User X - - 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process X - - 
 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  
 น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
สานักงานสารณสุขอ าเภอสันทราย มีระดับการควบคุมความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับ
ใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์คุณภาพ
การจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
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ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มี

รายจ่ายเพิ่ม  
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่

ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบ

ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 
ตารางท่ี 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

กระบวนการที่มีความเสี่ยง 
ค่าความเสี่ยงระดับต่ า 

คุณภาพการ
จัดการ 

 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง
ระดับกลาง 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  

ดี ๒   

 จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย มี
ค่าความเสี่ยงระดับต่ า (๒)  
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง  

 น าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย มีค่า
ความเสี่ยงระดับต่ า (๒) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

  
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สันทราย  

 

1. กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านั กงาน
สาธารณสุขอ าเภอสันทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ ระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจ าปีงบประมาณของ
หน่วยงาน  
2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบ แสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน  

 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย
โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพ่ือติดตามเฝ้าระวังและ
ประเมินการบริหารความเสี่ยง 
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สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง 

สถานะสี  ระดับของสถานะความเสี่ยง  
 ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม  
 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ นโยบาย /โครงการ /

กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓  
 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมเพ่ิมขึ้นแผนใช้ไม่

ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓  
 

ꜛ เกินกว่าการยอมรับได ้ 

ꜛ เกิดขึ้นแล้วย่อมรับได ้ 

ꜛ ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเน่ือง 
 ดังตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

กิจกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  

๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่  
 

√ 
 

  

 
ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  
 น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
จากตารางที่ ๖ ที่จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย    
ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับได้ และต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  
 ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย นั้น
ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดมาตรการ / นโยบาย /โครงการ 
/กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ ๗  
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ดังตารางที่ ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสันทราย  

1. กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน  
2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน  

 
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้วจึงได้จัดท ารายงานการ
บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
 
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกขั้นตอน และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และจะได้
หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 สรุปดังนี้ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย โดยเครื่องมือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเครื่องมือ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ที่น ามาใช้นี้ จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จะไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริต
ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน ที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย พบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้ แต่ต้อง
ก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง  
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3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

   ๑. เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้รับจัดสรรมีข้อจ ากัดคือใช้
ส าหรับงบด าเนินงาน  ท าให้การบริหารด้านการพัสดุเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ห่างไกล กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ค่อนข้างใช้เวลานาน ถ้าจะซื้อครุภัณฑ์หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือสิ่งก่อสร้างต้องเสนอแผนขอใช้งบค่า
เสื่อมหรืองบลงทุน 
   ๒. จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจริงในแต่ละปีที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นทุกปี 
   ๓. การด าเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ยังคงมีปัญหาเรื่อง
ระยะเวลาในการด าเนินการ  ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลท าให้การด าเนินการจัดหาพัสดุต้องเร่ง
ด าเนินการซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้อาจเกิดความผิดพลาดท าให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ  ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน
จัดหาพัสดุมีความเสี่ยงที่จะกระท าไม่ถูกต้องตามระเบียบเป็นอย่างมาก 
   4. การจัดท าแผนในเวลาที่จ ากัด มีผลความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อความ
ต้องการของหน่วยงาน 

   5. ในการจัดท าแผนงาน/โครงการเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ ใช้เวลาด าเนินการมาก อาจท าให้การเบิก-จ่าย
งบประมาณไมเ่ป็นไปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน     
การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 กับผลของงบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง พบว่า ในหมวด สามารถประหยัด
งบประมาณหมวดวัสดุส านักงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ลดลง จากยอด 5๕,๔4๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
เหลือเพียง         3๒,๕๗5 บาท คิดเป็นร้อยละ ๔1.4๔ โดยได้ด าเนินการในการ ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ประกอบกับมีมาตรการต่าง ๆ คือ 
  1. การด าเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความค่า คุ้มทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน 
(คนไป ไฟดับ) และการลดค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงลง และใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

   2. มีการด าเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความคุ้มทุน เนื่องจากอ าเภอสันทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาสูง และการเดินทางในพ้ืนที่การคมนาคม ไม่สะดวก ต้องมีการใช้ทรัพยากร เครือข่าย ในการเข้ามาบริหารจัดการให้
เกดิประโยชน์มากที่สุด 
    3. มีการน ากระดาษ Recycle มาใช้ในการจัดท าเอกสารทั่ว ๆ ไป เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 
เพราะหนังสือราชการที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่วางบนระบบอิเลคทรอนิค แล้วให้แต่ละ
หน่วยงานดาวน์โหลดและพิมพ์เสนอผู้บังคับบัญชา 
   4. มีการไฟล์ส่งหนังสือราชการ/เอกสารบางอย่าง ให้หน่วยงานในสังกัดทาง Line FaceBook E-mail 
ในกลุ่มท่ีตั้งขึ้นมาการเฉพาะเป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดงบประมาณ 
  5. มีการน าวิทยุสื่อสารมาใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในสังกัด เ พ่ือลดค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท)์ 
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5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  จากประเด็นส่วนขาดจากการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสันทราย มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย  
 ๑. ด าเนินการจัดท าแนวทางขั้นตอนปฏิบัติ และแบบฟอร์มให้ชัดเจน และประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 ๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 มีแผนพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อเนื่องในกลุ่มหัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบพัสดุรายใหม่ เช่น เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และลงพ้ืนที่ช่วยแก้ไขปัญหาเป็น
รายกรณี และเร่งรัดติดตามในการจัดหาพัสดุ การจ้างงาน และการซ่อมบ ารุงต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
 ๓. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สันทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ๔.วางแผนและด าเนินการตามแผน และก ากับติดตามเป็นรายเดือนตามแบบรายงาน สขร.1 และมี
ก าหนดแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบการการด าเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
แผนการเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด า เนินภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
   5. วิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ว่าหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไหนมีความจ าเป็น หมวดไหนที่
ต้องปรับแก้ไขแล้วน ามาวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ปี 2563 
   6. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่ายจริง 
       7. น าเสนอปัญหาในการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหม่ (คพสจ.เชียงใหม่) เกี่ยวกับปัญหาการการแจ้งการจัดท าแผนแจ้งให้หน่วยบริการไม่ชัดเจน ล่าช้า ให้ผู้
บริการได้รับทราบ และน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป 
 8. ในการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ  ต้องท าทันทีที่ได้รับจัดสรร 
เนื่องจากข้ันตอนการตรวจสอบแผนในระดับจังหวัด ต้องใช้ระยะเวลามาก 
  9. อ าเภอสันทรายเป็นพื้นที่ห่างไกล ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหายาก จะต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
ระบบ เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนและสามารถเบิก – จ่ายงบประมาณได้ตามแผนการเบิก - จ่าย
งบประมาณ รายไตรมาส 
 
                                                          
 

 
             ลายมือชื่อ.........................................ผู้จัดท า    ลายมือชื่อ.........................................ผู้บริหาร 
                          (นายธนสิร ธิติปภาดา)                     (นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ) 
              ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสันทราย                     ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
 

เดือน 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง รวม 

ครั้ง จ านวนเงิน ครั้ง จ านวนเงิน ครั้ง จ านวนเงิน ครั้ง จ านวนเงิน 

ตุลาคม 2561  -  - -  -  -  - -  - 

พฤศจิกายน 2561 - - - - - - - - 

ธันวาคม 2561 - - - - - - - - 

มกราคม 2562 - - - - - - - - 

กุมภาพันธ์ 2562 - - - - 10 102,563.00 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   
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