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ค าน า 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง    
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินงานประจ าปี โดยเนื้อหาประกอบด้วย บริบท
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ประหยัดงบประมาณ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข           
ในปีงบประมาณถัดไป 

 ซึ่งทางผู้จัดท าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการใช้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป
ของหน่วยงานต่อไป 
 
 
       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 
       พฤศจิกายน ๒๕๖4 
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บทน า 
๑.ข้อมูลทั่วไป 
 

 
 

ภาพที่ ๑ แผนที่อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑.๑ บริบทพื้นที่ 

อ าเภอแมส่ะเรียงแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเป็น ๗ ต าบล ๗๗ หมู่บ้าน จ านวนประชากรทะเบียนบ้าน 
๕๓,๘๑๔  คน มากเป็นอันดับ ๒ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีหลากหลายชนเผ่า 

- ชาวไทยภูเขาได้แก่ กะเหรี่ยง ละว้า ม้ง ประมาณ ๗๐ % 
- ชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่ หรือคนไต ประมาณ ๑๐ % 
- ชาวไทยเชื้อสายพื้นเมือง ประมาณ ๒๐ % 
- ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม 

อาณาเขตติดต่อ 

- ทิศเหนือ    ติดกับ  อ าเภอแม่ลาน้อย 
- ทิศใต้    ติดกับ  อ าเภอสบเมย 
- ทิศตะวันตก ติดกับ  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(ประเทศเมียนมา) 
- ทิศตะวันออก  ติดกับ อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 



UC, 29701, 80% 

OFC, 2051, 6% 

SSS, 4131, 11% 
Stateless, 291, 1% 

อปท., 553, 2% 

สทิธิอื่น, 47, 0% 

รอพิสจูน,์ 88, 0% 

สทิธิว่าง, 55, 0% 

แรงงานต่างดา้ว, 14, 0% 

 

- 2 - 

๑.๒ บริบทองค์กร 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่สะเรียง  ประกอบด้วย หน่วยบริการปฐมภูมิ  ๑๑ รพ.สต. ๑๓ สสช. 
หน่วยบริการทุติยภูมิ  โรงพยาบาลแม่สะเรียง (ระดับ M๒) ๑ แห่ง และ หน่วยบริหาร คือ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่สะเรียง ๑ แห่ง  การจัดบริการด้านสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแม่สะเรียง มีโรงพยาบาลแม่สะเรียง 
เป็น รพ.แม่ข่ายขนาด ๙๐ เตียง และแบ่ง รพ.สต.และ สสช.ออกเป็น ๓ โซน ดังนี้ 

๑. โซนตะวันออก ประกอบด้วย ๔ รพ.สต. และ ๕ สสช. คือ รพ.สต.บ้านแม่เหาะ ,รพ.สต.บ้านแม่ริดป่าแก่, 
รพ.สต.ป่าแป๋, รพ.สต.ช่างหม้อ, สสช.บ้านห้วยปลากั้ง , สสช.บ้านแม่สวรรค์หลวง, สสช.บ้านแม่อุมลองน้อย, 
สสช.บ้านห้วยเดื่อ, สสช.บ้านแม่ปุ๋น 

๒. โซนกลาง ประกอบด้วย ๓ รพ.สต. และ ๖ สสช. คือ รพ.สต.บ้านทุ่งแล้ง, รพ.สต.บ้านน้ าดิบ, รพ.สต.
บ้านห้วยสิงห์, สสช.บ้านห้วยกองแป, สสช.บ้านจอสิเดอร์, สสช.บ้านกองสุม, สสช.บ้านจอปร่าคี, สสช.บ้านแม่กองคา,
สสช.บ้านท่าตาฝั่ง 
 ๓. โซนตะวันตก ประกอบด้วย ๔ รพ.สต. และ ๒ สสช. คือ รพ.สต.บ้านสบหาร, รพ.สต.บ้านแม่ต๊อบเหนือ, 
รพ.สต.บ้านสล่าเชียงตอง, รพ.สต.บ้านโพซอ, สสช.บ้านเสาหิน, สสช.บ้านแม่แพะ 

รับผิดชอบประชากรจ านวน ๕๗,๗๔๒ คน เป็นผู้มีสิทธิหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๔๖,๙๒๐ คน สิทธิ์
ข้าราชการ ๔,๖๙๖ คน สิทธิ์ประกันสังคม ๔,๕๙๕ คน ที่เหลือเป็นสิทธิ์อื่นๆ รวม ๑,๕๒๗ คน 

 

ภาพที่ ๓ ร้อยละผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกตามประเภทสิทธิ์ 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สะเรียง ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สะเรียง เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส คุ้มค่ำและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งสำมำรถน ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนน ำไปใช้ในกำรวงแผนและก ำหนดมำตรกำรหรือ
แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อไป โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

๑. ผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม 
๑.๑ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ ำนวน ๕๑ โครงกำร 
 - งบประมำณ 300,77๐.๐๐ บำท 
 - งบรำยจ่ำยประจ ำปี  300,77๐.๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
  - ค่าสาธารณูปโภค 43,579.85 บาท 
  - ค่าวัสดุ    ๑43,144.00 บาท 
        - ค่าใช้สอย   11๔,046.00 บาท 
 

 

 
 
 

๑.๒ เบิกจ่ำยงบประมำณไปแล้ว (ณ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔) 
 - เบิกจ่ำยรวม  268,230.00 บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 - คงเหลือ - บำท คิดเป็นร้อยละ- 
 - กันเงินไว้เบิกจ่ำยเหลื่อมปี (๒๕๖๕) -  บำท 
 - ไม่สำมำรถกันไว้เบิกจ่ำยได้ (๒๕๖๕) เงินเหลือจ่ำย - บำท 
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๒. ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

มีโครงกำรที่ต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - จ านวน 32 โครงการ งบประมาณ 268,230.00 บาท 
  - จัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน 32 ครั้ง งบประมาณ 268,230.00 บาท 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 
(ครั้ง) 

งบประมำณ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ 

วิธีเฉพำะเจำะจง 32 268,230.00 100 
วิธีคัดเลือก 0 0 0 
ประกำศเชิญชวนทั่วไป 0 0 0 
รวม 32 268,230.00 100 

  

 
 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จ านวน 32 
โครงการ รวม 32 ครั้ง  จ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 32 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐   
  

งบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรรในกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงตำมแผน 

งบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมแผน 

ประหยัดงบประมำณ ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงตำมแผนกำรใช้จ่ำย  

งบประมำณ 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ ตำมแผน 

(โครงกำร) 
ไม่ตำมแผน 
(โครงกำร)  

268,230.00 268,230.00 100 0 0 32 0 
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ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สะเรียง มีงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๓๗๘,๙๖๘.๐๐บำท โดย
ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 268,230.00 บำท คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ ทั้งนี้ มีโครงกำร
สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี จ ำนวน 32 โครงกำร และเป็นไปตำม
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี จ ำนวน 32โครงกำร 

 
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๔ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง  จ านวน 32 โครงการ ภายใน
วงเงินงบประมาณ 268,230.00 บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธี เฉพาะเจาะจง จ านวน 
32 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ซึ่งในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ  พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) และกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 1 

 
ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น พบว่าส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วนทุกโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเข้าถึงบริษัท/ผู้รับจ้างหรือผู้ที่สนใจได้รับรู้หรือรั บทราบได้
อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และกว้างขวาง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันด้านการเสนอราคา ท าให้เกิดการแข่งขันและการเสนอ
สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักเกณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะ หรือระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม เกิดความประหยัด และคุ้มค่า 
 
                  ๔. ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

๔.๑ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงบำงโครงกำร ต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน ท ำให้เกิดปัญหำเรื่อง
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงหรือข้อผิดพลำดในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เนื่องจำกมี
ระยะเวลำด ำเนินกำรอย่ำงจ ำกัดหรือเร่งด่วน อำจเกิดปัญหำในขั้นตอนกำรตรวจสอบได้ 

๔.๒ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนพัสดุของหน่วยงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือควำม
เชี่ยวชำญในกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณได้ เช่น ไม่สำมำรถก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ หรือ TOR ได้ทันตำมก ำหนดระยะเวลำ หรือ
ก ำหนดคลำดเคลื่อนไปจำกเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของโครงกำรเป็นต้น  

๕. ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ 
 ๕.๑ ควรมีกำรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนระเบียบ กฎหมำยและ

ขั้นตอนหรือกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนพัสดุของหน่วยงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้
เกิดควำมต่อเนื่องและเป็นกำรพัฒนำทักษะและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

 ๕.๒ ควรมีกำรให้ควำมรู้ สร้ำงวัฒนธรรม และค่ำนิยมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนพัสดุของหน่วยงำนเกิดควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับปัญหำดังกล่ำว รวมทั้ง
รับทรำบถึงควำมผิดและโทษของกำรทุจริต 
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 ๕.๓ ก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำน

พัสดุของหน่วยงำน เพ่ือป้องกันปัญหำกำรรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งอำจก ำหนดใน
รู้แบบของคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน หรือก ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติหรือมำตรกำรหรือข้อบังคับเพ่ือตรวจสอบ
ทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรลงโทษต่ำงๆอย่ำงชัดเจน 

 
1. วิเคราะห์ความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 
 ท าการระบุความเสี่ยง โดยน าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง ในประเภทความเสี่ยงซึ่งเป็น Unknown Factor  ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ระบุความเสี่ยงที่เป็น Unknown Factor   

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
Know Factor Unknown Factor 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ
พยากรณ์ ประมาณการไว้
ล่วงหน้า ปัญหา พฤติกรรม 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 จากข้ันตอนที่ 1 เมื่อท าการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงด าเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง อันอาจจะเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

 
สี ระดับความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงระดับต่ า 
 ความเสี่ยงระดับปานกลาง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร 

มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง ตามรายสีไฟ
จราจร 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

    

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

 จากนั้นน าขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง ที่มี
ความเสี่ยงสถานะปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ 2 มาท าการค้นหาความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง ได้จาก 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ   มีเกณฑ์ให้ค่า ดังนี้ 
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
  3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน      
ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต    
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
  3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
หน่วยงานผู้ก ากับดูแล ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3   
  3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย มีค่า
อยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน หรือกระทบ
ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
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 ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ข อ ง  ส า นั ก ง า น
สาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

     3     2     1 

ระดบัความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3     2     1 

ค่าความเสี่ยงรวม   
= 

จ าเป็น X รุนแรง 
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่ 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 จากนั้น น ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ตามข้อ 
3.1 และข้อ 3.2  ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2  

ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก                    
MUST                        
3     2 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง   
SHOULD                        

1 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

 

- 

- 

- 

 

1 

1 

1 
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ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ          ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานก ากับดูแล 
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน 

X 
X 
X 
X 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ  
จัดจ้าง อยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ และเฝ้าระวังในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์คุณภาพ         
การจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ

ผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมมีรายจ่าย มีผลกระทบถึง

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
 
ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 

กระบวนการที่มีความเสี่ยง 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะ
เรียง 

ดี 2   
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 จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ      
แม่สะเรียง มีความเสี่ยงระดับต่ า (2) 
 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 น าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง    
มีความเสี่ยงระดับต่ า (2) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 
 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะ
เรียง 

1. มีการควบคุมก ากับโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในการให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. แนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ       
แม่สะเรียง โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง          
เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง และประเมินการบริหารความเสี่ยง 
สถานะสีและรับดับของสถานะความเสี่ยง 
 
สถานะส ี ระดับของสถานะความเสี่ยง 

 ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้อง
ท ากิจกรรมเพ่ิม 

 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้
ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย ที่เตรียมไว้ 
แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
ระดับความรุนแรง <3 

 เกิดกรณีที่อยู่ ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมี
มาตรการ นโยบาย เพ่ิมขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล 
ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความ
รุนแรง >3 
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ตารางที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 

กิจกรรม 
เหตุการณ์ สถานะความเสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่สะเรียง 

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัว
ในต าแหน่งหน้าที่ 

 
 
 

 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
 น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง
จากตารางที่ 6 ที่จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพ่ือ
ท าระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่สะเรียงที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้ และต้องก าหนด
กิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง
นั้น ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวัง จึงก าหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรม เพ่ิมเติม ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 
 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่สะเรียง 

1. ออกประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง เรื่อง นโยบาย
และมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
 

 
 สรุปดังนี้ว่า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียงวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ซึ่ง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุ มภายใน
องค์กร ที่น ามาใช้นี้จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง ไม่มีการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ
หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้ เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดขึ้น หากแม้กรณีที่พบกับการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอ่ืนที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จาก 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงงานการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง มีสถานะความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงระดับการยอมรับ
ได้ หากแต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียงอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นดังกล่าวนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียงได้จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงโดยก าหนด
มาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย   

1. ออกประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียงเรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส  

2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของ
หน่วยงาน ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2599 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2599 เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยที่กิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ เพ่ิมความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติตน
ตามกรอบจรรยาบรรณ มีความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด มีความคุ้มค่าและสมประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างสูงสุด 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

๑. การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการ ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ท าให้เกิดปัญหาเรื่องระยะเวลา
ในการด าเนินการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีระยะเวลา
ด าเนินการอย่างจ ากัดหรือเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบได้ 

๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจหรือความเชี่ยวชาญใน
การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณได้ เช่น ไม่สามารถก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ TOR ได้ทันตามก าหนดระยะเวลา หรือก าหนด
คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นต้น ท าให้หน่วยงานต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อผิดพลาดต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

๓. การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ท าให้ต้อง
เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือต้องยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปและด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนแทน 
ท าให้มีสามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขและการปรับปรุง/พัฒนา 

 ๑. ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบ กฎหมายและขั้นตอน
หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ๒. ควรมีการให้ความรู้ สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าว รวมทั้ง
รับทราบถึงความผิดและโทษของการทุจริต 

 ๓. ก าหนดแนวทางหรือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุ
ของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันปัญหาการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก าหนดในรู้
แบบของคณะกรรมการ/คณะท างาน หรือก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการหรือข้อบังคับเพ่ือตรวจสอบ
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งก าหนดมาตรการลงโทษต่างๆอย่างชัดเจน 
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http://ermthailand.blogspot.com/p/erm-coso.html
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