รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
โทร 0 5344 4813

คานา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการที่ดาเนินการโดยกลุ่มงาน
บริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการ
วิเคราะห์ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจั ดจ้าง
และร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเ คราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ หวัง
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษารายงานฉบับนี้ต่อไป
ฝ่ายบริหารสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
พฤศจิกายน 2562

สารบัญ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การกาหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง6
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 6 จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทาระบบบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที๘่ การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที๙่ การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ12
แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

1
4
5
5
6
8
9
9
10
10
11
11
12

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562)
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอหางดง ได้ จั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562) ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
เพื่อให้ เป็น ไปตามการปะเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ( Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการได้นาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ ดังนี้
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น
จานวน 26 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2562โครงการคิดเป็น 100 %วงเงินได้รับจัดสรร
246,170.00บาท ดาเนินการจริง246,170.00บาท
ตารางที่ 1แสดงร้ อ ยละของการจ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี ง บประมาณ 2562ส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอหางดง จังหวัดเขียงใหม่
จานวนโครงการ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีตลาด
วิธีประกวดราคา
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
(e-bidding)
26

(0.00)

(0.00)

(0.00)

26
(100.00)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการ
รวมทั้งสิ้น จานวน 26โครงการ พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิ ธีเดียว คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 26 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 100.00
ตารางที่ 2แสดงร้อยละงบประมาณ การจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอหางดง จังหวัดเขียงใหม่
จานวน
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ
วิธีตลาด
วิธีประกวดราคา
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
(บาท)
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
(e-bidding)
246,170.00

(0.00)

(0.00)

(0.00)

246,170.00
(100.00)

-2จากตารางจะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง จานวน 26 โครงการ โดยใช้วงเงินงบประมาณทั้งหมด 246,170.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่ง
ร้ อ ยเจ็ ด สิ บ บาทถ้ ว น) พบว่ า มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี เ ดี ย ว คื อ วิ ธี เ ฉพาะเจาะจง วงเงิ น งบประมาณทั้ ง หมด
246,170.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100.00
ตารางที่ 3แสดงตารางการจัดซื้อจั ดจ้างรายเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สานักงานสาธารณสุ ข
อาเภอหางดง จังหวัดเขียงใหม่
เดือน
งบประมาณ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีตลาด
วิธีประกวดราคา
วิธี
วิธีเฉพาะเจาะจง
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ คัดเลือก
(e-market)
(e-bidding)
ต.ค.-61
พ.ย.-61
ธ.ค.-61
ม.ค.-62
ก.พ.-62
มี.ค.-62
เม.ย.-62
พ.ค.-62
มิ.ย.-62
ก.ค.-62
ส.ค.-62
ก.ย.-62
รวม

0.00
0.00
0.00
6,500.00
67,489.00
48,370.00
8,240.00
0.00
19,157.00
38,040.00
46,356.00
12,018.00
246,170.00

-

-

-

0.00
0.00
0.00
6,500.00
67,489.00
48,370.00
8,240.00
0.00
19,157.00
38,040.00
46,356.00
12,018.00
246,170.00
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้ ัดจ้างแยกรายเดือน
กราฟที่ 1 แสดงวงเงินการจ ัดซือจ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 มากที่สุด เป็นเงิน 67,489.00 บาท รองลงมาได้แก่ในห้วงเดือน มีนาคม 2562 และเดือน
สิงหาคม 2562 ตามลาดับ ส่วนในห้วงเดือน ตุลาคมพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุมัติดาเนินการขออนุมัติโครงการ
ตารางที่ 4แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอหางดง จังหวัดเขียงใหม่
ลาดับ
ค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน(บาท)
ร้อยละ
26,682.00
1 ค่าใช้สอย
10.84
67,418.00
2 ค่าวัสดุสานักงาน
27.39
92,870.00
3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
37.72
59,200.00
4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
24.05
246,170.00
100.00
รวม
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กราฟที่ 2 แสดงการเบิกจ่ ายงบประมาณแยกหมวดรายจ่ าย
ค่าใช้ สอย
10.89%

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
24.05%

ค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น
37.72%

ค่าวัสดุสานักงาน
27.39%

ส่วนการเบิกจ่ายแยกตามหมวดรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าหมวดค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นใช้วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อมากที่สุด เป็นเงิน 92,870.00บาท คิดเป็นร้อยละ 37.72 รองลงมาได้แก่
หมวดค่าวัสดุสานักงาน และหมวดค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 67,418.00และ 59,200.00บาท คิดเป็นร้อยละ
27.39 และ 24.05ตามลาดับ ส่วนหมวดรายจ่ายที่ใช้วงเงินน้อยที่สุดได้แก่หมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 26,682.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 10.89
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอหางดง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดงได้ดาเนินการวิเคราะห์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอหางดง ในกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง เพื่อกาหนดมาตรการ ใน
การเฝ้าระวัง ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดงดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงาน
สาธารณสุ ข อ าเภอหางดง โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง ตามหลั ก การควบคุ ม ภายในองค์ ก ร ( Control
Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ในการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดาเนินการ
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้ อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
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การกาหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอนดังนี้
๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ก่อนทาการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง เตรียมการ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง ด้า นการจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง ของส านัก งานสาธารณสุ ขอ าเภอหางดง จากภาระงานด้ านกากั บ ดูแ ล
ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย มีการบริ ก ารสุ ขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้ บริโ ภคด้า นสุ ขภาพตามอานาจหน้าที่ของส านักงาน
สาธารณสุขอาเภอหางดง ดังนี้
ภาระงาน
กระบวนงาน
กากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ จัดจ้างของส านักงานสาธารณสุ ขอาเภอ
ของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ เพื่อให้ หางดง
การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามกฎหมาย มี ก ารบริ ก าร
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้ บริโ ภคด้าน
สุขภาพ
การดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง เตรียมการประเมินความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๙ ด้าน
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ทาการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนาข้อมูลที่ได้จากกการเตรียมการประเมินความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระบุรายละเอียดความเสี่ยง
known Factor
Unknown Factor
กระบวนการจัดหาพัสดุ
_
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ม าจากการ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
พยากรณ์ประมาณการล่วงหน้า
๑. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในอนาคต ปั ญ หา พฤติ ก รรม
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
๓. แสวงหาผลประโยชน์
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)
จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อทาการระบุความเสี่ยง(Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดาเนินการวิเคราะห์
สถานะความด้านการจั ด ซื้อจั ด จ้ างของส านั กงานสาธารณสุ ข อาเภอหางดง อัน อาจจะเกิด จากการทุจ ริต และหรื อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
สี
ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับต่า
ความเสี่ยงระดับปานกลางเป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน สามารถ
ใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
ความเสี่ยงระดั บสูงมาก เป็ นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ บุค คลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ตามรายสีไฟจราจร
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เขียว
เหลือง
ส้ม
แดง
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
√
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
√
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวในตาแหน่งหน้าที่
√
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
นาขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
หางดงที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง(สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น
เป็น MUST หมายถึงมีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกันไม่ดาเนินการไม่ได้ ค่า
ของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
3.1.2 ถ้าเป็น กิจกรรมหรื อขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆแสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD
คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
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3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียStakeholders 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 อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ผลกระทบต่ อ กระบวนงานภายใน Internal
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง (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
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวในตาแหน่งหน้าที่

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
MUST
SHOULD
๓๒
๑
_
๑
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ตารางที่ 3.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน
๑
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล
X
พันธมิตรภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด ร่ายจ่ายเพิ่ม Financial
X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
X
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
X

๒

๓

-

-

-

-

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
นาค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
สานักงานสารณสุขอาเภอหางดง มีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ ในระดับใด
เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ กาหนดเกณฑ์คุณภาพการ
จัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับ
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 ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
กระบวนการที่มีความเสี่ยง
คุณภาพการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าความเสี่ยงระดับต่า
จัดการ
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง
ระดับต่า
ระดับกลาง
กระบวนงานการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ
ดี
๒
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
หางดง
จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง มีค่าความเสี่ยง
ระดับต่า (๒)

-9ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
นาประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง มีค่า
ความเสี่ยงระดับต่า (๒) มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
แผนบริหารความเสี่ยงฯ
มาตรการ
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ 1. กรอบค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
สาธารณสุ ขอ าเภอหางดงประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัว ชี้วัด ที่ ระดั บ
หางดง
ความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจาปีงบประมาณของ
หน่วยงาน
2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบ แสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 6 จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดงเพื่อติดตามเฝ้าระวังและ
ประเมินการบริหารความเสี่ยงดังตารางที่ 6
สถานะสี

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

-10ตารางที่ 6 จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
สถานะความเสี่ยง
เขียว
เหลือง
แดง
กระบวนงานการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ ๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
√
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
๓. แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวใน
ตาแหน่งหน้าที่
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทาระบบบริหารความเสี่ยง
นารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง จาก
ตารางที่ ๖ ที่จาแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทาระบบบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดงที่วิเคราะห์
ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับได้ และต้องกาหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง นั้นไม่
อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกาหนดมาตรการ / นโยบาย /โครงการ /
กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ ๗
ดังตารางที่ ๗ ตารางจัดทาระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
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
สาธารณสุขอาเภอหางดง
ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอหางดงประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2562 ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน
2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่๘ การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้วจึงได้จัดทารายงานการบริหาร
ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัดเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติ ให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกันปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

-11ขั้นตอนที่๙ การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ได้ดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ในการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ขั้นตอน และได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และจะได้หา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเครื่องมือ วิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of
Sponsoring Organizations 2013) ที่นามาใช้นี้ จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง จะไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/
หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตใน กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น
ความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่น ที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง พบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่าย
ความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้ แต่ต้องกาหนดกิจกรรมเฝ้าระวังใน
ระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
ในการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560พบว่า ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังมีอุปสรรคในการดาเนินงานดังนี้
3.1 เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นเรื่อง
ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง บางคนมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน
อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3.2 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างบางรายการเป็นงานที่ต้องกระทาเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
3.3 การดาเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒ ยังคงมีปัญหา
เรื่องระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งต้องดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลทาให้การดาเนินการจัดหาพัสดุ ต้องเร่ง
ดาเนินการซึ่งอาจเป็นเหตุทาให้อาจเกิดความผิดพลาดทาให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
จัดหาพัสดุมีความเสี่ยงที่จะกระทาไม่ถูกต้องตามระเบียบเป็นอย่างมาก
3.4. ในการจัดทาแผนงาน/โครงการเสนอผู้มีอานาจอนุมัติใช้เวลาดาเนินการมาก อาจทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

-124. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ได้จัดทาแนวทางมาตรการประหยัดงบประมาณดังนี้
4.1 การดาเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความค่า คุ้มทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน
และการลดค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงลง และใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
4.2 มีการนากระดาษ Recycle มาใช้ในการจัดทาเอกสารทั่ว ๆ ไป เพื่อเป็นการประหยั ดงบประมาณ
เพราะหนั งสื อราชการที่ ส านั ก งานสาธารณสุ ขจังหวัดเชี ย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ว างบนระบบอิ เลคทอร์ นิค แล้ ว ให้ แต่ล ะ
หน่วยงานดาวน์โหลดและพิมพ์เสนอผู้บังคับบัญชา
4.3 มีการไฟล์ส่งหนังสือราชการ/เอกสารบางอย่าง ให้หน่วยงานในสังกัดทาง LineFaceBookE-mail
ในกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาการเฉพาะเป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดงบประมาณ
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินการ
จัดซื้อจ้างจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะ
นาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
5.1 ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้อ งด าเนิ น การตามแผนการจั ดหาพั ส ดุข องหน่ ว ยงานและแผนปฏิบั ติ การจั ด ซื้อ จัด จ้า งอย่ างเคร่ งค รัด เพื่ อให้ ก าร
ดาเนินการด้านพัสดุแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลา ระเบียบ กฎหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และเพื่อให้การบริหารพัสดุ ควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
5.2 ส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ ทุกประเภทไปเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต้อง
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด ถี่ถ้วน และรวมทั้งศึกษาการใช้งานระบบ e-GP เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน
๓. การติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอสะเมิง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
5.3 วางแผนและดาเนินการตามแผน และกากับติดตามเป็นรายเดือนตามแบบรายงาน สขร.1 และมี
กาหนดแต่งตั้งคณะทางานผู้รั บ ผิดชอบการการดาเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง สอดคล้ องกับ การดาเนินงานตาม
แผนการเกณฑ์การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
5.4 นาเสนอปัญหาในการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหม่ (คพสจ.เชียงใหม่) เกี่ยวกับปัญหาการการแจ้งการจัดทาแผนแจ้งให้หน่วยบริการไม่ชัดเจน ล่าช้า ให้ผู้
บริการได้รับทราบ และนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป
5.5 ในการจั ดทาแผนงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องทาทันทีที่ได้รับจัดสรร
เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบแผนในระดับจังหวัด ต้องใช้ระยะเวลามาก
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