สรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
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สรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการรายงาน
ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4
รวมทั้ งรายงานการปรับ ปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 256 4 สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ขอสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1. รายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564
ตามที่ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอทุ่ ง ช้ า ง ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบดาเนินการ ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบ
สุขภาพระดับอาเภอ รหัส 2100235095000000 กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน : รหั ส 210025500N4526 ประจ าปี งบประมาณ 2563 จ านวน 176,670.00 บาท
เพิ่ มเติ ม จ านวน 42,282.32 บาท รวมเป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น 218,952.32 บาท และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 แผนงาน : บู รณาการต่อต้านการทุ จริตและประพฤติมิช อบ : โครงการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ (๒๑๐๐๒๕๓๗๙๒๐๐๐๐๐๐) กิจกรรม : พัฒนาความรู้ให้บุคลากร
สาธารณสุข ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๒๑๐๐๒๕๕๐๐N๐๓๑๔๖) งบดาเนินงานแหล่งของเงิน
(๖๓๑๑๒๕๕) จานวน 4,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 222,952.32 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพัน
เก้าร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) นั้น
จากงบประมาณดังกล่าว สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60 เป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง เพียงวิธีเดียว ทั้งหมด จานวน 12 รายการ เป็นเงิน 120,255.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
สองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 78.78 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง วงเงินจานวน 5,000 บาท
ขึ้นไป จานวน 3 รายการ รายละเอียดตามตารางที่ 1

2
ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ลาดับ
ที่
1
2

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงดีเซล

จัดจ้างซ่อมรถยนต์
กค 2351 น่าน 7 รายการ
3 จัดจ้างซ่อมรถยนต์
ม 0930 น่าน 4 รายการ
4 จัดจ้างทาป้ายไวนิล
1 รายการ
5 จัดจ้างซ่อมเครื่องเสียง
1 รายการ
6 จัดจ้างซ่อมรถยนต์
ม 0930 น่าน 2 รายการ
7 จัดจ้างเหมาตัดหญ้า
1 รายการ
8 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
12 รายการ
9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
1 รายการ
10 จัดจ้างเหมาตัดหญ้า
1 รายการ

วงเงินที่ซื้อหรือจัด
ราคากลาง(บาท)
จ้าง(บาท)

90,000.00

90,000.00

3,360.00

3,360.00

4,300.00

4,300.00

3,690.00

3,690.00

1,380.00

1,380.00

1,300.00

1,300.00

3,000.00

3,000.00

4,615.00

4,615.00

4,800.00

4,800.00

3,000.00

3,000.00

วิธีซื้อหรือจ้าง

วิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สหกรณ์การเกษตร
ทุ่งช้าง / 90,000.00
สว่างเจริญยนต์/
3,360.00
อู่สว่างเจริญยนต์/
4,300.00

สหกรณ์การเกษตร
ทุ่งช้าง / 90,000.00
สว่างเจริญยนต์/
3,360.00
สว่างเจริญยนต์/
4,300.00

ร้านรัชดาอิงค์เจ็ท

ร้านรัชดาอิงค์เจ็ท

/3,690.00

/3,690.00

ร้าน เค อิเลคโทรนิคส์ /

ร้าน เค อิเลคโทรนิคส์ /

1,380.00
อู่สว่างเจริญยนต์/
1,300.00
นายขวัญชัย เปาป่า /
3,000.00
ร้านทุ่งช้างวัสดุภัณฑ์/
4,615.00
ร้าน M.M.TONER /
4,800.00
นายขวัญชัย เปาป่า /
3,000.00

1,380.00
อู่สว่างเจริญยนต์/
1,300.00
นายขวัญชัย เปาป่า /
3,000.00
ร้านทุ่งช้างวัสดุภัณฑ์/
4,615.00
ร้าน M.M.TONER /
4,800.00
นายขวัญชัย เปาป่า /
3,000.00

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
โดยสรุป
จ้าง

-

0532/697
ลว 9 ธ.ค. 2563
1/2564
ลว 9 ม.ค. 2564
2/2564
ลว 9 ม.ค. 2564
4/2564
ลว 14 มค.2564
5/2564
ลว 12 กพ.2564
6/2564
ลว 14 กพ.2564
7/2564
ลว 25 กพ.2564
1/2564
ลว 31 มค.2564
2/2564
ลว 6 กพ.2564
8/2564
ลว 25 กพ. 2564

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

11

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
10 รายการ
12 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
11 รายการ
13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
1 รายการ
14 จัดจ้างเหมาตัดหญ้า
1 รายการ
15

จัดซื้อพวงมาลา
1 รายการ

วงเงินที่ซื้อหรือจัด
ราคากลาง(บาท)
จ้าง(บาท)

5,854.00

5,854.00

5,930.00

5,930.00

7,200.00

7,200.00

3,000.00

3,000.00

500.00

500.00

วิธีซื้อหรือจ้าง

วิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
โดยสรุป
จ้าง

หจก.ริมน่านมีเดีย /
5,854.00
หจก.ริมน่านมีเดีย /
5,930.00

หจก.ริมน่านมีเดีย /
5,854.00
หจก.ริมน่านมีเดีย /
5,930.00

ร้าน M.M.TONER

ร้าน M.M.TONER

/7,200.00
นายขวัญชัย เปาป่า /
3,000.00

/7,200.00
นายขวัญชัย เปาป่า /
3,000.00

1/2564
ลว 20 กพ.2564
2/2564
ลว 20 กพ.2564
3/2564
ลว 20 กพ.2564
9/2564
ลว 30 มีค. 2564

สนง.ทหารผ่านศึกน่าน/
500.00

0532/73
ลว 5 กพ. 2564

วิธี
สนง.ทหารผ่านศึกน่าน/
เฉพาะเจาะจง 500.00

4

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ
2564

สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ได้ใช้งบประมาณสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
งบดาเนินการ ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ รหัส
2100235095000000 กิ จ กรรม : พั ฒ นาระบบบริ ก ารปฐมภู มิ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน : รหั ส
210025500N4526 ประจ าปี ง บประมาณ 2564 จ านวน 176,670.00 บาท เพิ่ ม เติ ม จ านวน
42,282.32 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 218,952.32 บาท และงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564
แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบ
บูรณาการ (๒๑๐๐๒๕๓๗๙๒๐๐๐๐๐๐) กิจกรรม : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต (๒๑๐๐๒๕๕๐๐N๐๓๑๔๖) งบดาเนินงานแหล่งของเงิน (๖๓๑๑๒๕๕) จานวน
4,000 บาท รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 222,952.32 บาท (สองแสนสองหมื่ น สองพั น เก้ า ร้ อ ยห้ า สิ บ
สองบาทสามสิ บ สองสตางค์ ) คิ ด เป็ น ร้ อยละ 100 โดยได้ ดาเนิ น การเบิ ก จ่ายเป็ น ค่าเดิ น ทางไปราชการ
ร้อยละ 0.64 ค่าซ่อมยานพาหนะ ร้อยละ 4.42 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ร้อยละ 57.62 ค่าวัสดุสานักงาน ร้อยละ
2.92 ค่าวัส ดุงานบ้ านงานครัว ร้อยละ 5.16 ค่าวัส ดุคอมพิว เตอร์ ร้อยละ 5.92 ค่าใช้ส อย(จ้างเหมาฯ)
ร้อยละ 1.97 และค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 19.52 ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายสู งสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ค่าวัสดุ
เชื้ อ เพลิ ง วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ และค่ า วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.62 , 19.52 และ 5.92
ตามลาดับ รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแยกค่าใช้จ่าย สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ 2564
ลำดับ
ค่ำใช้จ่ำย
1 ค่าเดินทางไปราชการ
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
4 ค่าใช้สอย
4.1 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ทาป้ายไวนิล)
5 ค่าสาธารณูปโภค
รวม

จำนวนเงิน(บำท)
1,300.00
8,960.00

ร้อยละ
0.64
4.42

116,850.00
5,930.00
10,46900
12,000.00

57.62
2.92
5.16
5.92

4,000.00
3,690.00
39,583.32
202,782.32

1.97
1.82
19.52
100.00
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แผนภูมิแสดงร้อยละค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณจาแนกตามค่าใช้จ่าย
ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
1%

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

4%

19%

ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

2%
2%

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

6%

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
ค่าจ้างเหมาบริการ (ทาป้ายไวนิล)

58%

5%

3%

ค่าสาธารณูปโภค

แผนภูมทิ ี่ 2 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
1%

ค่าเดินทางไปราชการ

4%
19%

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

4%

ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย

72%

ค่าสาธารณูปโภค
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แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงค่าใช้จ่ายวัสดุจาแนกตามประเภท

8%

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

7%
4%

- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

81%

แผนภูมทิ ี่ 4 แสดงรายใช้จ่ายค่าใช้สอยจาแนกตามประเภท

ค่าใช้สอย
48%

52%

4.1 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ทาป้ายไวนิล)
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รายงานการวิเคราะห์ผลดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ได้ใช้งบประมาณสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
งบดาเนินการ ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ รหัส
2100235095000000 กิ จ กรรม : พั ฒ นาระบบบริ ก ารปฐมภู มิ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน : รหั ส
210025500N4526 ประจ าปี ง บประมาณ 2563 จ านวน 176,670 บาท เพิ่ ม เติ ม จ านวน
42,282.32 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 218,952.32 บาท และงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบ
บูรณาการ (๒๑๐๐๒๕๓๗๙๒๐๐๐๐๐๐) กิจกรรม : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต (๒๑๐๐๒๕๕๐๐N๐๓๑๔๖) งบดาเนินงานแหล่งของเงิน (๖๓๑๑๒๕๕) จานวน
4,000 บาท รวมเป็นเงิน222,952.32 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสอง
สตางค์ ) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 โดยได้ ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เป็ น ค่ า ซ่ อ มยานพาหนะ
8,960.00 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.42 ค่ า วั ส ดุ เชื้ อ เพลิ ง 116,850.00 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.62
ค่าวัสดุสานักงาน 5,930.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.92 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 10,469.00 บาท คิดเป็น
ร้ อ ยละ 5.16 ค่ า วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ 12,000.00 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.92 ค่ า ใช้ ส อย (จ้ า งเหมาฯ)
7,690 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.79
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕60 เป็ น วิธีเฉพาะเจาะจง เพีย งวิธีเดีย ว ทั้งหมด จานวน 15 แผนงาน/โครงการ รวมเป็ นเงินทั้ งสิ้ น
202,782.32 บาท (สองแสนสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 78.78
ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจานวนแผนงาน/โครงการ วิธีการจัดหาในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ 2564
ลำดับ
1
2

3

ค่ำใช้จ่ำย
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าจ้างทาป้ายไวนิล
รวม

จำนวน
แผนงำน/ วิธีกำรจัดหำ
โครงกำร
3
วิธีเฉพาะเจาะจง
2
1
2
2
1
11

จำนวน(บำท)
8,960.00

วิธีเฉพาะเจาะจง 116,2850.00
วิธีเฉพาะเจาะจง
5,930.00
วิธีเฉพาะเจาะจง 10,469.00
วิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจง
3,690.00
157,899.00
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3. รายงานการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดหาตามแผน การประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564

จากที่ ส านั ก งานสาธารณ สุ ข อ าเภอทุ่ ง ช้ า ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในปี ง บประมาณ 256 4
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60 เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เพียงวิธีเดียว ทั้งหมด
จานวน 15 แผนงาน/โครงการ สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน จานวน 18 แผนงาน/โครงการ จัดซื้อจัด
จ้างในวงเงินตามแผน ได้แก่ค่าจ้างทาป้ายไวนิล จัดซื้อจัดจ้างในวงเงิ นน้อยกว่าแผนที่กาหนดไว้ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สามารถประหยัดงบประมาณได้ 70,475.00 บาท จัดซื้อจัดจ้าง
ในวงเงินมากกว่าแผนกาหนดไว้ ได้แก่ค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิง 116,.850.00 บาท สรุปในภาพรวมยังใช้ งบเกินกว่าแผนที่
กาหนด จานวน 18,050.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จานวนแผนงาน/โครงการ วิธีการจัดหาในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ 2564
ผลการจัดหา
ตามแผน

ลาดับ

ค่าใช้จ่าย

ผลการดาเนินการ

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

วงเงินตามแผน
(บาท)

วงที่จัดหาได้
(บาท)

ประหยัด
(บาท)

4

2

2

50,000.00

8,960.00

41,040.00

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

2

2

0

98,800.00

116,850.00

18,050.00

- ค่าวัสดุสานักงาน

4

2

2

31,364.00

5,930.00

25,434.00

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

2

2

0

11,710.00

10,469.00

1,241.00

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

2

2

1

31,500.00

19,500.00

ค่าใช้สอย (จ้างทาป้ายไวนิล)

1

1

1

5,000.00

12,000.00
3,690.00

15

11

6

228,374.00

157,899.00

70,475.00

1

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2

ค่าวัสดุ

3.

จานวน
แผนงาน/ เป็นไป
ตาม
โครงการ แผน

รวม

1,310.00
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แผนภูมิที่ 5 แสดงค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างวงเงินตามแผนและวงเงินที่จัดหาได้ ของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอทุ่งช้าง ปี 2564
140,000.00
120,000.00

100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00

ชุดข้อมูล1

ชุดข้อมูล2

4. การวิเคราะห์ความเสีย่ งจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖4

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอทุ่งช้างได้ดาเนิ น การวิเคราะห์ ความเสี่ ยง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุม
ภายใน องค์ ก ร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring
Organizations 2013) ในการประเมิน ความเสี่ ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นหลั กประกัน ระดับ หนึ่งว่า
การดาเนิ น การของส านั กงานสาธารณสุ ขอาเภอทุ่งช้าง ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับ ซ้อน
ในกระบวนการ จั ดซื้อจัดจ้ าง หากแม้ในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญ หา
น้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มี
การนาเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกัน ไว้ล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
การกาหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
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๗. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ก่อนทาการประเมิน ความเสี่ย งด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุของสานักงาน
สาธารณสุ ขอาเภอทุ่งช้าง มีการเตรี ย มการประเมินความเสี่ยงจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่ วยงาน ตามอานาจหน้าที่ของหน่ว ยงาน (การจัดทาแผน,การกาหนดคุณลักษณะและ
ราคากลาง,กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,การบริหารพัสดุ) ดังนี้
ภาระงาน
ด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของหน่ ว ยงาน

กระบวนงาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง

การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง เตรียมการประเมิน ความเสี่ยง ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสีย่ ง
ทาการระบุความเสี่ยง โดยนาข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง ที่เป็น Unknown Factor
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 กลุ่มงานยังไม่ให้ความสาคัญในการจัดทา
แผน
 กลุ่มงานยังไม่มีความชัดเจนในการ
กาหนด
ความต้องการพัสดุ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยง
Known Factor
Unknown Factor
/
/

2. การกาหนดคุณลักษณะและราคากลาง
 กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ใน
การกาหนดคุณลักษณะ
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด

/

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

/

/
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
 การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
 การแสวงหาผลประโยชน์
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา
หรือข้อกาหนด
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ
4. การบริหารพัสดุ
 การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการ
ควบคุมกากับดูแลอย่างรัดกุม
 การจาหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยง
Known Factor
Unknown Factor
/
/
/
/

/
/

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อทาการระบุความเสี่ยง เสร็จสิ้น จึงดาเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง อันอาจจะเกิดจาก การทุจริต
และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร
สี

ความเสี่ยงระดับต่า

ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
สามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติ ควบคุมดูแลได้
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ตามรายสีไฟจราจร
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 กลุ่มงานไมให้ความสาคัญในการจัดทาแผน
 กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกาหนดความต้องการพัสดุ
2. การกาหนดคุณลักษณะและราคากลาง
 กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการกาหนดคุณลักษณะ
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
 การแสวงหาผลประโยชน์
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกาหนด
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ
4. การบริหารพัสดุ
 การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกากับดูแลอย่าง
รัดกุม
 การจาหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ

เขียว เหลือง
/
/

/
/

/
/
/
/
/

/
/

ส้ม

แดง
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
นาขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
ที่มสี ถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง(สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความ
เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความความรุนแรงของผลกระทบ
มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก ที่สาคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น
เป็น MUST หมายถึงมีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกัน
ไม่
ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
หรือ กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
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ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอทุ่งช้าง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 กลุ่มงานไมให้ความสาคัญในการจัดทาแผน
 กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกาหนด
ความต้องการพัสดุ
2. การกาหนดคุณลักษณะและราคากลาง
 กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการ
กาหนดคุณลักษณะ
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
 การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
 การแสวงหาผลประโยชน์
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อกาหนด
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ
4. การบริหารพัสดุ
 การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการ
ควบคุมกากับดูแลอย่างรัดกุม
 การจาหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

ระดับความ
จาเป็นของการ
เฝ้าระวัง
๓๒๑

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
๓๒๑

ค่าความเสี่ยง
=
จาเป็น X
รุนแรง

2
2

2
2

4
4

2

2

4

1

2

2

1

2

2

1
1
1

2
2
2

2
2
2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

จากนั้นนามาพิจารณาระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม ข้อ ๓.๑ และ
ข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒
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ตารางที่ 3.๑ ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST
32

กิจกรรมหรือขั้นตอน
รอง SHOUD
1

1. การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 กลุ่มงานไมให้ความสาคัญในการจัดทาแผน
 กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกาหนด
ความต้องการพัสดุ

-

1
1

-

1

-

1

-

1

-

1
1
1

-

1

-

1

-

1

2. การกาหนดคุณลักษณะและราคากลาง
 กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการ
กาหนดคุณลักษณะ
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
 การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
 การแสวงหาผลประโยชน์
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อกาหนด
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ
4. การบริหารพัสดุ
 การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการ
ควบคุมกากับดูแลอย่างรัดกุม
 การจาหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล
พันธมิตรภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด ร่ายจ่ายเพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/Use
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process

1
X
X
X
X

2

3
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ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง
นาค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ของสานักงานสารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และ
เฝ้าระวัง ในงานปกติ กาหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับ
ดี
พอใช้
อ่อน

เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน
ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด
คุณภาพ
จ้าง
กระบวนการที่มีความเสี่ยง
การ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
จัดการ
ระดับต่า
ระดับกลาง
ระดับสูง
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
ดี
2
จ้าง
2. การกาหนดคุณลักษณะและราคา
ดี
2
กลาง
ดี
2
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดี
2
4. การบริหารพัสดุ
จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอทุ่งช้าง มีค่าความเสี่ยงระดับต่า (๒)
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
นาผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง มีค่าความเสี่ยงระดับต่า (๒) มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
แผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง

1.

2.
3.
4.
5.
6.

มาตรการ
มาตรการ/แนวทางการตรวจสอบความ
เกี่ยวข้องของบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้เสนองาน เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน
มาตรการ/กรอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้าง
มาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุก
รูปแบบ
มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไข
การกระทาผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด
มาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อ
การบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวมี
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น
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ขั้นตอนที่ 6 จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง
และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง
สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง
สถานะสี
ระดับของสถานะความเสี่ยง
ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทา
กิจกรรมเพิ่ม
เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้
ทันท่วงทีตามมาตรการ นโยบาย / โครงการ /
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยง
การทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓
เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมี
มาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมเพิ่มขึ้น
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง
ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓

เกินกว่าการยอมรับ
เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้
ยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ 6 จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
กิจกรรม
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ทุ่งช้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
 กลุ่มงานไม่ให้ความสาคัญในการจัดทาแผน
 กลุม่ งานไม่มีความชัดเจนในการกาหนด
ความต้องการพัสดุ
 กลุ่มงานที่ต้องการใช้พัสดุ ขาดความรู้ใน
การในการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
 การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
 การแสวงหาผลประโยชน์

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง แดง
/
/
/
/
/
/
/
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กิจกรรม
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ทุ่งช้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อกาหนด
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ
 การจัดเก็บและลงทะเบียน ไม่มีการควบคุม
กากับดูแ อย่างรัดกุม
 การจาหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง แดง
/
/
/
/

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
นารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จากตารางที่ 6 ที่จาแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และ
สีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทาระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสี
เขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้แต่ต้องกาหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ในขัน้ ตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้างนั้น ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึง
กาหนดมาตรการ/กลไก/กรอบแนวทาง ดังตารางที่ 7

20
ตารางที่ 7 ตารางจัดทาระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
กิจกรรม
มาตรการ / กลไก / กรอบแนวทาง
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
1. มาตรการ/แนวทางการตรวจสอบความ
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
เกี่ยวข้องของบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้เสนองาน เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน
2. มาตรการ/กรอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้าง
3. มาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุก
รูปแบบ
4. มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไข
การกระทาผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด
5. มาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
6. หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อ
การบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวมี
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น
ดังนั้ นสรุป ได้ว่า การวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุของ สานักงาน
สาธารณสุ ข อาเภอทุ่งช้าง โดยเครื่องมือวิเคราะห์ ความเสี่ ยงตามหลั กการควบคุมภายในองค์กร (Control
Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2 013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013 )
ที่ น ามาใช้นี้ จะเป็ น หลั กประกั น ได้ในระดั บ หนึ่ งว่า การด าเนิ น การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริห ารพั ส ดุข อง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและ/หรือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 หากแม้ในกรณีที่พบ การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ไม่คาดคิด โอกาสที่
จะประสบกับปัญหามีค่าน้อยกว่า ส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย
กว่าส่วนราชการอื่น ที่ไม่ได้ มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง พบว่ามีสถานะความเสี่ยง ที่ไม่อยู่ใน
ข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยง เป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้ แต่ต้องกาหนดกิจกรรม
เฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างต่อเนื่อง
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5. สรุปปัญหา/อุปสรรคการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564
การจัดหาพัสดุมีกระบวนการดาเนินงานที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบหลายขั้นตอน
มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในระบบ e-GP ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด ปั ญ หากั บ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ขอสรุปปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2564
ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน และไม่เป็นบุคลากรที่จบการศึกษาด้านการเงิน/ด้าน
พัสดุ ความสามารถในการดาเนินงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ เทียบไม่ได้กับผู้ที่จบด้าน
ดังกล่าวมาโดยตรง จึงมีความเข้าใจและความชานาญในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ
2. การบั น ทึ ก ในระบบ e-GP ล่ า ช้ า เนื่ อ งจากผู้ ป ฏิ บั ติ งานขาดความเข้ า ใจ ระบบการ
เชื่อมต่อมีปัญหา ช้าและหลุดบ่อยครั้ง มีความซับซ้อนเข้าใจยาก ไม่สามารถพิมพ์เอกสาร
ได้จากระบบโดยตรง(ต้องมีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในระบบบางรายการตามความ
ต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด ) มีขั้นตอนหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูล
นาน รายการพัสดุในระบบหายาก ทาให้เสียเวลาในการค้นหา
3. มีการจัดหาพัสดุนอกแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่กาหนดไว้

7. ข้อเสนอแนะและการพัฒนา
1. การใช้งานในระบบ e-GP ควรเป็นระบบที่ถาวร ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย
2. ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน กรณีเครื่องที่ใช้สาหรับการบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบ e-GP ควรต่อระบบอินเตอร์เน็ตโดยตรง ที่ไม่ใช่แบบ Wireless
3. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผน กาหนดคุณลักษณะพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจน และ
จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. ผู้ปฏิบัติงาน ควรกาหนดแผนการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้า
ในระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค้นคว้าศึกษา
จากเอกสารราชการ
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8. แผนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ 2565
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และกาหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ให้สนองตอบต่อระบบ e_GP
3. ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเครื่องที่ใช้สาหรับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
e-GP ต่อระบบอินเตอร์เน็ตแบบตรง ไม่ใช้แบบสัญญาณ Wireless
4. เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดหาพัสดุจัดเตรียม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / รูปแบบรายการราคา
กลาง จัดทา Time line ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กาหนดไว้
5. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้ารับการ
อบรมความรู้ด้านพัสดุ
6. ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจ้างที่กาหนด และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ
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บรรณำนุกรม
- กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
- คู่มือแนวทางการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) ประจาปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

