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คำนำ 
 

 กลุ่มบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือ จัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ  ประจำปงีบประมาณ  2565  จากข้อมูลการจัดซ้ือ จัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ  ทุกวิธีการจัดซ้ือ  จัด
จ้าง  ที่ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  เพ่ือรายงานการวิเคราะห์ผลกาจัดซ้ือ จัดจ้างและการจัดหา
พัสดุในภาพรวมที่ผ่านมาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOOH Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  ที่กำหนดให้วิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่
ดำเนินการเสร็จในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ทั้งน้ี  เพ่ือเป็นการวิเคราะห์สุ่มเส่ียงใน
การทุจริต Corruption และเป็นข้อมูลในการวางแผน  จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ  จัดจ้าง  ในปีงบประมาณ  2565   
ต่อไป 
 
 
 

                                                             กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                                                            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

                                                              20 ธันวาคม  2565 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
สำนักงานสธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

1.  ผลการดำเนินงานในภาพรวม 

ในปีงบประมาณ 2565  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา   มีแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างโดยเงินบำรุง  
ปีงบประมาณ  2565   ในภาพรวมจำแนกตามหมวด  จำนวน 10 โครงการ  โดยดำเนินการจัดซ้ือ  จัดจ้าง  ตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือ  จัดจ้า งและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ .  2560  และกฎกระทรวง  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ  จัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  และกฎหมายอ่ืนที่ เก่ียวข้อง  
โดยวิธีเฉพาะจาะจง  เป็นจำนวนเงินทั้งส้ิน 1,198,706.00 บาท    (หน่ึงล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกบาท
ถ้วน) และได้ดำเนินการจัดซ้ือ  จัดจ้าง ตามโครงการดังกล่าวเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
ลำดับ 

ที่  

แผนงาน  วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง  

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
จริง 

(บาท) 

งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

(บาท) 

ดำเนินการ
เสร็จสิ้น 
(ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

1 วัสดุสำนักงาน เฉพาะเจาะจง 24,970.00 24,970.00 0.00 
                

100    

2 วัสดุงานบ้านงานครัว เฉพาะเจาะจง 12,320.00 12,320.00 0.00 
                

100    

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง 13,110.00 13,110.00 0.00 
                

100    

4 วัสดุเช้ือเพลิง เฉพาะเจาะจง 43,000.00 43,000.00 0.00 
                

100    

5 ค่าจ้างเหมา เฉพาะเจาะจง 62,000.00 62,000.00 0.00 
                

100    

6 ค่าลงทะเบียน เฉพาะเจาะจง 54,540.00 54,540.00 0.00 
                

100    

7 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เฉพาะเจาะจง 367,228.00 367,228.00 0.00 
                

100    

8 ค่าตอบแทน เฉพาะเจาะจง 159,950.00 159,950.00 0.00 
                

100    

9 
ค่าใช้จ่ายจากการ
ดำเนินงานอ่ืนๆ เฉพาะเจาะจง 373,288.00 373,288.00 0.00 

                
100    

10 
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา
ครุภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง 88,300.00 88,300.00 0.00 

                
100    

รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 1,198,706.00 1,198,706.00 

 
0.00 

 
 

 
100 
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          จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 
 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จากตารางดังกล่าว
ข้างต้น  มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซ้ือจัดจ้างทั้งส้ิน 10 โครงการ พบว่า  วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  คือ วิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวน 10  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการทั้งหมด 
 
 2. ตารางแสดงร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจา้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 

จำนวนโครงการ 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ 
10 10 0 0 

100% 100% 0 % 0 % 
 

แสดงร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธกีารจดัซือ้จดัจา้ง ปี 2565 

 

 

3. งบประมาณจำแนกตามวิธีการจดัซือ้จดัจ้าง 

ร้อยละของแผนเงินบำรุงจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือ  จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2565 จาก ตาราง 
จะเห็นได้ว่า งบประมาณเงินบำรุงในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซ้ือ   จัดจ้าง จำนวนเงินทั้งส้ิน 1,198,706.00 บาท      
(หน่ึงล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกบาทถ้วน)  พบว่างบประมาณเงินบำรุงที่พบว่าวิธีการจัดซ้ือ  จัดจ้าง  คือ   
วิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน 10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจำนวนโครงการทั้งหมด   
 
 
 
 

100 %

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีสอบราคา

วิธีประกวดราคาอิเลคทรอนกิส์
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3.1 ตารางแสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565 

จำนวนงบประมาณ(บาท) 
วิธีการจดัซ้ือจัดจา้ง 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ 
1,198,706.00  

 
1,198,706.00 0 0 

100 % 
 

100% 0 % 0 % 

 
การกำหนดข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซือ้จดัจา้ง 
มี 9 ข้ันตอนดังน้ี 
1. การระบุความเส่ียง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
3. เมทริกส์ระดับความเส่ียง 
4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
5. แผนบริหารความเส่ียง 
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวงัความเส่ียง 
7. จัดระบบการบรหิารความเส่ียง 
8. การจัดทำรายงานการบรหิารความเส่ียง 
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

 
ก่อนทำการประเมินความเส่ียงด้านกระบวนการจัดซ้ือ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ของสำนักงาน 

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา  มีการเตรียมการประเมินความเส่ียงจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามอำนาจหน้าทีข่องหน่วยงาน (การจัดทำแผน,การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง,กระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้าง,การบริหารพัสดุ) ดังน้ี 
 

ภาระงาน กระบวนงาน 
ด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดขุอง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
 

 
 

  การดำเนินการจดัซือ้ จัดจ้าง ของสำนักงาสาธารณสุขอำเภอเวียงสา เตรียมการประเมินความเสีย่ง
ด้านการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ทั้ง 9 ด้าน 
 
ข้ันตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) 
 ทำการระบุความเส่ียง   (Risk ldentificstion) โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเส่ียงของ
กระบวนการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ระบุความเส่ียง (Risk ldentification) ที่เป็น Unknown Factor 
ข้ันตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 

known Factor Unknown Factor 
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง 
• หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน 
• หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความ

ต้องการพัสดุ 
2. การกำหนดคุณลกัษณะและราคากลาง 
• หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการ

กำหนดคุณลักษณะ 
• การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 

     3.กระบวนการจัดซือ้จดัจ้าง 
•  การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
• การแบ่งซ้ือแบ่งจ้า 
• การแสวงหาผลประโยชน์ 
• การตรวจรับพัสดไุม่เปน็ไปตามสัญญาหรอื

ข้อกำหนด 
• ผู้ควบคุมงานมีไมเ่พียงพอ 

     4.การบริหารพัสดุ 
• การจัดเก็บและลงทะเบียนไมม่ีการควบคุมกำกับ

ดูแลอย่างรัดกุม 
• การจำหน่ายพัสดุล่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 

 
 
 
 

 

 

ข้ันตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk ldentification) 

 จากข้ันตอนที่ 1 เมื่อทำการระบุความเส่ียง (Risk ldentification) เสร็จส้ิน จึงดำเนินการวิเคราะหส์ถานะความ
เส่ียงด้านกระบวนการจัดซ้ือ จัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา อันอาจจะเกิดจากการ
ทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเส่ียงในช่องสีไฟจราจร 

สี ระดับความเสี่ยง 
 ความเส่ียงระดับตำ่ 

 
 ความเส่ียงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงานทีม่ีผู้เก่ียวข้อหลายคน หลายหน่วยงาน สามารถ

ให้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกตคิวบคุมดูแลได้ 
 ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานทีม่ีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองคก์ร 

มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าทีป่กติ 
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 ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รูจ้ักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสมำ่เสมอ 
 

 

ตางรางที่ 2 แสดงสถานะความเส่ียงด้ายกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรกิารพัสดุตามรายสีไฟจราจร 

ข้ันตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจดัซือ้จดัจา้ง เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1.การจัดทำแผนปฏิบัติการจดัซือ้จดัจ้าง 
• หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน 
• หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการ

พัสดุ 
2.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
• หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการกำหนด

คุณลักษณะ 
• การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 

     3.กระบวนการจัดซือ้จดัจ้าง 
•  การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
• การแบ่งซ้ือแบ่งจ้า 
• การแสวงหาผลประโยชน์ 
• การตรวจรับพัสดไุม่เปน็ไปตามสัญญาหรอืข้อกำหนด 
• ผู้ควบคุมงานมีไมเ่พียงพอ 

 
 
 
     4.การบริหารพัสดุ 

• การจัดเก็บและลงทะเบียนไมม่ีการควบคุมกำกับดแูล
อย่างรัดกุม 
• การจำหน่ายพัสดุล่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 
 

    

 

ข้ันตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

 นำข้ันตอนความเส่ียงด้านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุทีม่ีสถานะความเส่ียงระดับปานกลาง   
(สีเหลือง) จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเส่ียงรวม ซ่ึงระดับความเส่ียงดา้นกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
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ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง × ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

มีเกณฑ์การให้ค่า ดังน้ี 
 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
  3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานน้ัน ๆ  แสดงว่ากิจกรรมหรือข้ันตอนน้ัน 
เป็น MUST หมายถึงความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทจุริตทีต่้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไมไ่ด ้ค่าของ 
MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเป็นกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานน้ัน ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเป็น SHOULD  หมายถึงมีความจำเปน็ต่ำในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจรติ ค่าของ SHOULD  
คือ ค่าที่อยู่ในระดบั 1 เท่าน้ัน 

 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
  3.2.1 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2  หรือ 3 
  3.2.2 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่าย
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.3 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.4 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้องคค์วามรู ้Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 

 
ตารางที่ 3 ระดับความเส่ียงด้านกระบวนการจดัซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
(Risk level matrix) 
 

ข้ันตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจดัซือ้จดัจา้ง 
 

ระดับความ
จำเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
3 2 1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยง 
= 

จำเป็น × รุนแรง 

1.การจัดทำแผนปฏิบัติการจดัซือ้จดัจ้าง 
• หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน 
• หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความ

ต้องการพัสดุ 
2.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
• หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการกำหนด

คุณลักษณะ 

 
1 
1 
 
 

1 
 

1 

 
2 
2 
 
 

2 
 

2 

 
2 
2 
 
 

2 
 

2 
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• การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 
     3.กระบวนการจัดซือ้จดัจ้าง 

•  การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
• การแบ่งซ้ือแบ่งจ้า 
• การแสวงหาผลประโยชน์ 
• การตรวจรับพัสดไุม่เปน็ไปตามสัญญาหรอืข้อกำหนด 
• ผู้ควบคุมงานมีไมเ่พียงพอ 

     4.การบริหารพัสดุ 
• การจัดเก็บและลงทะเบียนไมม่ีการควบคุมกำกับดแูล

อย่างรัดกุม 
• การจำหน่ายพัสดุล่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
 

1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
 

2 
 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
 

2 
 

2 
 
 

 

 จากน้ันนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ 3.1 และ  
ข้อ 3.2 ดังตารางที่ 3.1  -  ตารางที่ 3.2 

 
 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวงั 
ข้ันตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจดัซือ้จดัจา้ง 

 
กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 

MUST 
3 2 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

1 
1.การจัดทำแผนปฏิบัติการจดัซือ้จดัจ้าง 
• หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน 
• หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความ

ต้องการพัสดุ 
 

2.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
• หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการกำหนด

คุณลักษณะ 
• การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 

     3.กระบวนการจัดซือ้จดัจ้าง 
•  การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
• การแบ่งซ้ือแบ่งจ้า 
• การแสวงหาผลประโยชน์ 
• การตรวจรับพัสดไุม่เปน็ไปตามสัญญาหรอืข้อกำหนด 
• ผู้ควบคุมงานมีไมเ่พียงพอ 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
1 
1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
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     4.การบริหารพัสดุ 
• การจัดเก็บและลงทะเบียนไมม่ีการควบคุมกำกับดแูล

อย่างรัดกุม 
• การจำหน่ายพัสดุล่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

- 
 
- 

1 
 

1 

 
ตารางที่ 3.2 ระดับความรนุแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ข้ันตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจดัซือ้จดัจา้ง 
 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลพันธมิตรภาคี
เครือข่าย 

×   

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด  รายจ่ายเพ่ิม Financial ×   
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ×   
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process ×   
  
ข้ันตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง ( Risk-Control Matrix Assessment) 
 นำค่าความเส่ียงรวมจากตารางที ่3 มาทำการประเมินการควบคมุความเส่ียงด้านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดขุองสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบตัิงานด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้างอยู่ในระดบัใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวัง ในงานปกติ 
กำหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจดัการ 
ดี จัดการได้ทันที  ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไมม่ีผลเสียหายทาง

การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครัง้จัดการไม่ได้ การะทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน

องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ  

/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไมไ่ดไ้มม่ีความเข้าใจ 
 
ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียงด้านการจดัซ้ือจัดจา้ง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

กระบวนการที่มีความเสี่ยง คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสีย่งด้าน 
การจัดซื้อจัดจา้ง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

1. การจัดทำแผนปฏิบัตกิารจดัซ้ือจัดจา้ง 
2. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
3. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
4. การบริหารพัสด ุ

 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2 
2 
2 
2 
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จากตารางประเมินควบคุมความเส่ียงด้านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา พบว่าคุณภาพการจัดการด ี มีค่าความเส่ียงระดับตำ่ (2) 

 
ข้ันตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 นำผลการประเมินการควบคุมความเส่ียงด้านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดทุี่มคี่าความเส่ียง
ระดับต่ำ (2)  มาจัดทำแผนบริหารความเส่ียงดา้นการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียงดา้นกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสด ุ
 

แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดุของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
 
 
 
 
 
 

1. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดำเนินการ
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจัดจดัจ้าง 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2. กรอบแนวทางการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใส 

3. แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบคุลากร
ในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสด ุ

4. แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานดา้นการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบรหิารพัสด ุ

 
ข้ันตอนที่ 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงดา้นกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเส่ียงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง
เพ่ือติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเส่ียง 
สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง 
สถานะสี          ระดับของสถานะความเสี่ยง 
                   ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเส่ียงยังไม่ทำกิจกรรมเพ่ิม 
 
                 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันทว่งที ตามมาตรการ/นโยบาย/ 
                 โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล วามเส่ียงการทุจรติลดลง ระดับความ 
                 รุนแรง <3 
                เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังไม่แก้ไขไม่ได้ควรมมีาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความ                  
                เส่ียงการทุจริตไม่ลดลงระดบัความรุนแรง > 3 
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ตารางที่ 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

กิจกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงการทจุรติ สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
เวียงสา 
 
 
 
 
 
 
กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
เวียงสา 
 

• หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญใน
การจัดทำแผน 

• หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการ
กำหนดความต้องพัสด ุ

• หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาด
ความรู้ในการกำหนดคณุลักษณะ 

• การสืบหาราคากลางจาก
ท้องตลาด 

• การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

• การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
• การแสวงหาผลประโยชน์ 
• การตรวจรับพัสดไุม่เปน็ไปตาม

สัญญาหรือข้อกำหนด 
• ผู้ควบคุมงานมีไมเ่พียงพอ 
• การจัดเก็บและลงทะเบียนไมม่ี

การควบคุม กำกับดูแลอย่าง
รัดกุม 

• การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

   

  
ข้ันตอนที่ 7 จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง 
  นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านกระบวนการจดัซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดุของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา จากตารางที ่6 ที่จำแนกสถานะความเส่ียงออกเป็น 3 สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดย
แยกสานะเพ่ือทำระบบบริหารความเส่ียง ซ่ึงรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงดา้นกระบวนการจัดซ้ือ จัดจ้างและการ

 เกินกว่าการยอมรับ 

 

เกินกว่าการยอมรับ 

 

เกินกว่าการยอมรับ 
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บริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสาที่วิเคราะห์ไดน้ั้น มีสถานะความเส่ียงเป็น สีเขียว กล่าวคือสามารถ
ยอมรับได้และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบรหิารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 

  ในข้ันตอนที่ 7 น้ี สถานะความเส่ียงด้านการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสาน้ัน  
ไม่อยู่ในข่ายความเส่ียง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง จึงกำหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรมเพ่ิมเติม ดัง ตารางที่ 7 

ดังตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจดัซือ้  จัดจ้าง  ของสำนักงานสาธารณสขุอำเภอเวียงสา 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม 
กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหาร
พัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
 

1. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดำเนินการเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2. กรอบแนวทางการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส 
3. แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบคุลากรใน

หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

4. แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานดา้นการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

 ดังน้ันสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา  โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเส่ียงตามห ลักการควบคุมภายในองค์กร (Control 
Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organtons 2013 ) ที่นำมาใช้น้ีจะเป็น
หลักประกันได้ในระดับหน่ึงว่า การดำเนินกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่มีการทจุริตหรอืมีผลประโยชน์
ทับซ้อนเกิดข้ึนระหว่างผู้ปฏิบัตงิานดา้นพัสดแุละ/หรอืเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากแม้ในกรณีที่พบการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ที่ไม่
คาดคิด โอกาที่จะประสบกับปัญหามีค่าน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่
น้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน ที่ไม่ได้มีการนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเส่ียงกระบวนการจดัซ้ือ
จัดจ้างและการบรหิารพัสด ุพบว่า  มีสถานะความเส่ียง ที่ไม่อยู่ในข่ายความเส่ียง โดยปรากฏสถานะความเส่ียงเป็นสีเขียว 
ซ่ึงหมายถึงสามารถยอมรับได้แต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเส่ียงด้านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

        ผลการดำเนินงานจัดซ้ือ  จัดจ้าง  ทั้ง 10 โครงการ  เป็นจำนวนเงินทั้งส้ิน 1,198,706.00  บาท       
(หน่ึงล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกบาทถ้วน)   สามารถดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเสร็จส้ิน 10 โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 100   
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 5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด 
                     5.1  งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรมาเป็นงวด  ซ่ึงจะมีการเร่งรดัให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 - 4 

5.2 ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จดัซ้ือจัดจา้งเร่งด่วน กระช้ันชิด อาจส่งผลให้เกิดความ 
เส่ียงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได ้
  5.3 ปัญหาในการไมม่ีผู้เช่ียวชาญในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จึงทำให้เกิดความล่าช้า
ไม่สามารถปฏิบัตไิดต้ามแผนที่กำหนดไว้ 
  5.4 ปัญหาในการกำหนดราคากลาง  เน่ืองจากผู้เช่ียวชาญ (นายช่างโยธา)  ในการถอดแบบและ
คำนวณราคากลาง  
  5.5 ปัญหาในเรื่องราคาทอ้งถ่ินของสำนักงานพาณชิย์จังหวัด  ไม่เป็นปัจจบุัน   
 

6.  แนวทางการปรับปรงุการดำเนินงานด้านการจดัซือ้จดัจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                      6.1 เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วใหม้ีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจดัหา 
พัสดุจัดเตรียม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / รูปแบบรายการราคากลาง  จัดทำ Time line ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างที่กำหนดไว้ 
    6.2 เน่ืองจากมีความจำเป็นที่ตอ้งใช้ราคาทอ้งถ่ินของสำนักงานพาณชิย์จังหวัด ในการอ้างอิง 
ในการกำหนดราคากลาง  อาจทำใหม้ีผลตอ่ความผันผวนในการใช้ราคาดังกล่าวบ้าง 
    6.3 ควรจะมีผู้เช่ียวชาญ (นายช่างโยธา) ในการถอดแบบและคำนวณราคากลาง  
    6.4 ก่อนจัดทำแผนเงินบำรุงใหต้รวจสอบราคากลางของวัสดคุรภัุณฑ์ก่อนจัดทำแผนเพราะในการตั้ง
ราคาไว้สูงหรือต่ำกว่าราคา ท้องถ่ินของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในการอ้างอิงทำให้เกิดความล่าช้าในการปรับแผนเงิน
บำรุง 
    6.5 ให้หน่วยงานศึกษาการกำหนดความต้องการในการขอจัดซ้ือจัดจ้าง และให้ดำเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
 

                                                                                                 
        (ลงช่ือ)...........................................ผู้จัดทำ 
                  (นายทศพร  ปริกเพ็ชร) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

                                                                      
(ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอ                (ลงช่ือ)...........................................................ผู้เห็นชอบ 
            (นายจารุวัจน์  ไชยบุญเรือง)              (นายเกษตร  ปะทิ) 
         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                     สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
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