แผนวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3

สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน

ก

คานา
ด้ว ยกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ กาหนดตั ว ชี้วั ดที่ 54 ร้ อยละหน่ ว ยงานในสั ง กัดส านัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การ
ประเมินตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อคาถามที่ EB 2 หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีที่ผ่านมา
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
และสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) และเพื่อประโยชน์สาหรับ
การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จึงได้จัดทารายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
26 พฤศจิกายน 2563

ข

สารบัญ
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สารบัญ
สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562
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1

สรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการรายงาน
ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมทั้งรายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ขอสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

1. รายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
ตามที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ได้รับการจัดสรรงบประมาณสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
งบดาเนินการ ผลผลิต: โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ รหัส
2100235095000000 กิจกรรม: พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน : รหัส
210025500M4526 ประจาปีงบประมาณ 2562จานวน 264,250 บาท เพิ่มเติม จานวน 10,972.65
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 275,222.65 บาท และงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 แผนงาน :
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบ
บูรณาการ (2100261092000000) กิจกรรม : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (210025500M4546) งบดาเนินงานแหล่งของเงิน (62112xx)จานวน 4,000
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 279,222.65 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์)
นั้น
จากงบประมาณดังกล่าวสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2562ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60 เป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง เพียงวิธีเดียวทั้งหมด จานวน 15 รายการ เป็นเงิน 176,811.72 บาท (สองแสนสองหมื่น
แปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ78.78 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงเกินวงเงิน 5,000 บาท
ขึ้นไป จานวน 6 รายการ รายละเอียดตามตารางที่ 1

2
ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่ซื้อหรือ
ราคากลาง(บาท)
จัดจ้าง(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซื้อ
โดยสรุป
หรือจ้าง

เงินงบดำเนินกำร
1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

48,130.00

48,130.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เต็งไตรรัตน์ /

บ.เต็งไตรรัตน์ /

-

1/61 - 3 ต.ค. 60

2

ซื้อวัสดุสานักงาน

21,294.00

21,294.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

รวมมิตรสรรพสินค้า /

-

601114290163/29 พ.ย. 60

3

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

18,230.00

18,230.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์

ร้านบอลอิเล็กทรอนิกส์

-

601114288877/29 พ.ย. 60

4

จ้างซ่อมยานพาหนะ

19,800.00

19,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเคมอเตอร์

ร้านเคมอเตอร์

-

10/61 - 5 มี.ค.61

5

ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว
ซื้อวัสดุไฟฟ้า

23,984.00

23,984.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

รวมมิตรสรรพสินค้า

รวมมิตรสรรพสินค้า

-

610314258237/21 มี.ค. 61

4,812.00

4,812.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

รวมมิตรสรรพสินค้า

รวมมิตรสรรพสินค้า

-

610314258451/21 มี.ค. 61

จ้างถอดล้าง
เครื่องปรับอากาศ
จ้างตัดหญ้าและตกแต่งกิ่ง
ไม้
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามัน
เครื่องยนต์

3,600.00

3,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสมฤทธิ์ ทิพยศ

นายสมฤทธิ์ ทิพยศ

-

610614114649/6 มิ.ย. 61

10,500.00

10,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายปิยะสมาน กุนาธิ

นายปิยะสมาน กุนาธิ

-

19/61 - 1 พ.ค. 61

2,061.72

2,061.72

บ.นิสสันสยามเมืองน่าน
จากัด

-

610714031870/21 มิ.ย. 61

จ้างทาป้ายไวนิล

4,000.00

4,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิสสันสยามเมืองน่าน
จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพอเพียงโฟโต้

ร้านพอเพียงโฟโต้

-

49/61 - 7 ก.พ.61

10,000.00

10,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

6
7
8
10
11

รวมมิตรสรรพสินค้า /

งบโครงกำร พชอ.
12

ค่าอาหาร,อาหารว่าง

-

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่ซื้อหรือ
ราคากลาง(บาท)
จัดจ้าง(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบโครงกำรยำเสพติด
13

อาหาร,อาหารว่าง

8,000.00

8,000.00

176,811.72

176,811.72

เงินบำรุง สสอ.
รวม

วิธีเฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซื้อ
โดยสรุป
หรือจ้าง

4

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ
2563

สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงได้ใช้งบประมาณสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
งบดาเนินการ ผลผลิต: โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ รหัส
2100235095000000 กิจกรรม: พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน : รหัส
210025500M4526 ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 264,250 บาท เพิ่มเติม จานวน 10,972.65
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 275,222.65 บาท และงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
แผนงาน :
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบ
บูรณาการ (2100261092000000) กิจกรรม : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (210025500M4546) งบดาเนินงานแหล่งของเงิน (62112xx)จานวน 4,000
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 279,222.65 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์)
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ดาเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ร้อยละ 22.00 ค่าซ่อมยานพาหนะ
ร้อยละ 8.00 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ร้อยละ 17.00 ค่าวัสดุสานักงาน ร้อยละ 8.00 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้อยละ
9.00 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 12.00 ค่าใช้สอย(จ้างเหมาฯ) ร้อยละ 6.00 และค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ
18.00 ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และ คิดเป็นร้อยละ 22.00,18.00,17.00 และ 12.00 ตามลาดับ รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแยกค่าใช้จ่าย สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
บ้านหลวง จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ 2563
ลำดับ
ค่ำใช้จ่ำย
จำนวนเงิน(บำท)
ร้อยละ
61,377.00
22.00
1 ค่าเดินทางไปราชการ
21,568.71
8.00
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
3 ค่าวัสดุ
48,130.00
17.00
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
21,294.00
8.00
- ค่าวัสดุสานักงาน
23,984.00
9.00
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
33,830.00
12.00
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
4 ค่าใช้สอย
3,600.00
1.00
4.1ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
4000.00
1.00
4.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ทาป้ายไวนิล)
10,500
4.00
4.3 ค่าจ้างตัดหญ้า
50,538.94
18.00
5 ค่าสาธารณูปโภค
279,222.65
100.00
รวม

5
แผนภูมิแสดงร้อยละค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณจาแนกตามค่าใช้จ่าย

20%

4.1ค่าจ้ างเหมาประกอบอาหาร
58%

22%

4.2 ค่าจ้ างเหมาบริ การ (ทาป้ายไวนิล)
4.3 ค่าจ้ างตัดหญ้ า

แผนภูมทิ ี่ 2 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

1.42

12.28

7.65

9.26

ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
69.39

ค่าสาธารณูปโภค

6
แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงค่าใช้จ่ายวัสดุจาแนกตามประเภท
20%
4.1ค่าจ้ างเหมาประกอบอาหาร
58%

22%

4.2 ค่าจ้ างเหมาบริ การ (ทาป้ายไวนิล)
4.3 ค่าจ้ างตัดหญ้ า

แผนภูมทิ ี่ 4แสดงรายใช้จ่ายค่าใช้สอยจาแนกตามประเภท

20%
4.1ค่าจ้ างเหมาประกอบอาหาร
58%

22%

4.2 ค่าจ้ างเหมาบริ การ (ทาป้ายไวนิล)
4.3 ค่าจ้ างตัดหญ้ า
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3. รายงานการวิเคราะห์ผลดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ได้ใช้งบประมาณสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
งบดาเนินการ ผลผลิต: โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ รหัส
2100235095000000 กิจกรรม: พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน : รหัส
210025500M4526 ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 264,250 บาท เพิ่มเติม จานวน 10,972.65
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 275,222.65 บาท และงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
แผนงาน :
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบ
บูรณาการ (2100261092000000) กิจกรรม : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (210025500M4546) งบดาเนินงานแหล่งของเงิน (62112xx)จานวน 4,000
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 279,222.65 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์)
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ดาเนินการเบิกจ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นค่าซ่อมยานพาหนะ 21,568.71 บาท
คิดเป็นร้อยละ 8.00 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 48,130.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.00 ค่าวัสดุสานักงาน
21,294.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 23,984.00บาท คิดเป็นร้อยละ 9.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,830.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.00 ค่าใช้สอย(จ้างเหมาฯ) 18,100.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 6.00
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕60 เป็ น วิ ธี เ ฉพาะเจาะจง เพี ย งวิ ธี เ ดี ย วทั้ ง หมด จ านวน 13 แผนงาน/โครงการรวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
176,811.72บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ 78.78
ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดรายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3แสดงจานวนแผนงาน/โครงการ วิธีการจัดหาในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ 2563
ลำดับ
1
2

3

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

จำนวน
แผนงำน/
โครงกำร
2

วิธีกำรจัดหำ

จำนวน(บำท)

วิธีเฉพาะเจาะจง

21,5668.71

3
1
1
2
1
3

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

48,130.00
21,294.00
23,984.00
33,830.00
4,000.00
10,500.00

13

163,306.17
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4. รายงานการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดหาตามแผน การประหยัดงบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563

จากที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เพียงวิธีเดียว
ทั้งหมด จานวน 13 แผนงาน/โครงการ สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน จานวน 13
แผนงาน/โครงการ จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินตามแผน ได้แก่ค่าจ้างทาป้ายไวนิล จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินน้อยกว่าแผนที่
กาหนดไว้ ได้แก่ค่าซ่อมแซมยานพาหนะค่าวัสดุเชื้อเพลิงค่าวัสดุสานักงานค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซือ้ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ สามารถประหยัดงบประมาณได้ 25,063.29 บาท สรุปในภาพรวมยังใช้งบตามแผนที่กาหนด
จานวน 163,936.71บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนแผนงาน/โครงการ วิธีการจัดหาในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ 2563
ผลการจัดหา
ตามแผน

ลาดับ

ค่าใช้จ่าย

ผลการดาเนินการ

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

วงเงินตามแผน
(บาท)

วงที่จัดหาได้
(บาท)

ประหยัด
(บาท)

2

2

0

27,000.00

21,568.71

5,431.29

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

3

2

0

55,000.00

48,130.00

6,870.00

- ค่าวัสดุสานักงาน

1

1

0

25,000.00

21,924.00

3,076.00

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

1

1

0

25,000.00

23,984.00

1,016.00

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

2

2

0

40,000.00

6,170

ค่าใช้สอย (จ้างทาป้ายไวนิล)

1

0

0

4,000.00

ค่าตัดหญ้า

3

3

0

12,000

33,830.00
4,000.00
10,500.00

1,500.00

รวม

13

9

0

188,000.00

163,936.71

25,063.29

1

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2

ค่าวัสดุ

3.

จานวน
แผนงาน/ เป็นไป
ตาม
โครงการ แผน

0

9
แผนภูมิที่ 5 แสดงค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างวงเงินตามแผนและวงเงินที่จัดหาได้ ของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอบ้านหลวง ปี 2563
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00

ผลการดาเนินการ วงเงินตามแผน (บาท)
ผลการดาเนินการ วงที่จดั หาได้ (บาท)

10,000.00
0.00

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖3

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอบ้านหลวงได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุม
ภายใน องค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring
Organizations 2013) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การ
ดาเนินการของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า
ส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนา
เครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
การกาหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอนดังนี้
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 ขอาเภอบ้ านหลวง มีการเตรี ย มการประเมินความเสี่ยงจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่ วยงาน ตามอานาจหน้าที่ของหน่ว ยงาน(การจัดทาแผน, การกาหนดคุณลักษณะและราคา
กลาง, กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, การบริหารพัสดุ) ดังนี้
ภาระงาน
ด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของหน่ ว ยงาน

กระบวนงาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง

การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงเตรียมการประเมิน ความเสี่ยง ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสีย่ ง
ทาการระบุความเสี่ยงโดยนาข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1ระบุความเสี่ยง ที่เป็น Unknown Factor
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 กลุ่มงานยังไม่ให้ความสาคัญในการจัดทา
แผน
 กลุ่มงานยังไม่มีความชัดเจนในการ
กาหนด
ความต้องการพัสดุ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยง
Known Factor
Unknown Factor
/
/

2.การกาหนดคุณลักษณะและราคากลาง
 กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการ
กาหนดคุณลักษณะ
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด

/

3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

/

/
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
 การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
 การแสวงหาผลประโยชน์
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อกาหนด
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ
4.การบริหารพัสดุ
 การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการ
ควบคุมกากับดูแลอย่างรัดกุม
 การจาหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยง
Known Factor
Unknown Factor
/
/
/
/

/
/

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
จากขั้นตอนที่ 1เมื่อทาการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงดาเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง อันอาจจะเกิดจากการทุจริต และ
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร
สี

ความเสี่ยงระดับต่า

ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับปานกลางเป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
สามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอบ้านหลวง ตามรายสีไฟจราจร
ขัน้ ตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 กลุ่มงานไมให้ความสาคัญในการจัดทาแผน
 กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกาหนดความต้องการพัสดุ

เขียว เหลือง
/
/

2.การกาหนดคุณลักษณะและราคากลาง
 กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการกาหนดคุณลักษณะ
 การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด

/
/

3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
 การแสวงหาผลประโยชน์
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกาหนด
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ

/
/
/
/
/

4.การบริหารพัสดุ
 การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกากับดูแลอย่าง
รัดกุม
 การจาหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ

/
/

ส้ม

แดง
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ขั้นตอนที่ 3เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
น าขั้ น ตอนความเสี่ ย งด้า นการจั ด ซื้ อจั ด จ้า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข องส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ
บ้านหลวง ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง(สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่ง
ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความความรุนแรงของผลกระทบ

มีเกณฑ์ในการให้ค่าดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น
เป็นMUST หมายถึงมีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกัน ไม่
ดาเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
3.1.2ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆแสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต ค่าของSHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.3กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ 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 3ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับความ
จาเป็นของการ
เฝ้าระวัง
๓๒๑

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
๓๒๑

ค่าความเสี่ยง
=
จาเป็น X
รุนแรง

1. การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 กลุ่มงานไมให้ความสาคัญในการจัดทาแผน
 กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกาหนด
ความต้องการพัสดุ

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

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

จากนั้นนามาพิจารณาระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ ๓.๑ และข้อ
๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒

15
ตารางที่ 3.๑ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
MUST
SHOUD
32
1

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

-

1
1

-

1

-

1

-

1

-

1
1
1

-

1

-

1

-

1

ตารางที่ 3.2ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม 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
การบริ ห ารพั ส ดุ ของส านั กงานสารณสุ ขอ าเภอบ้า นหลวง ว่า มี ระดั บการควบคุ ม ความเสี่ ยงเกี่ย วกับ การ
ปฏิบั ติงานด้านการจั ดซื้อจัดจ้ าง อยู่ ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ
สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ กาหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับ
ดี
พอใช้
อ่อน

เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน
ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ 4แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด
คุณภาพ
จ้าง
กระบวนการที่มีความเสี่ยง
การ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
จัดการ
ระดับต่า
ระดับกลาง
ระดับสูง
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
ดี
2
จ้าง
2. การกาหนดคุณลักษณะและราคากลาง
ดี
2
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดี
2
4. การบริหารพัสดุ
ดี
2
จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
บ้านหลวง มีค่าความเสี่ยงระดับต่า (๒)
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
นาผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง มีค่าความเสี่ยงระดับต่า (๒) มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
ตารางที่ 5ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
แผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง

1.

2.
3.
4.
5.
6.

มาตรการ
มาตรการ/แนวทางการตรวจสอบความ
เกี่ยวข้องของบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้
เสนองาน เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
มาตรการ/กรอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้าง
มาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ
มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ
กระทาผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด
มาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวมี
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุง
การบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น
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ขั้นตอนที่ 6 จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง
และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง
สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง
สถานะสี
ระดับของสถานะความเสี่ยง
ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทา
กิจกรรมเพิ่ม
เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้
ทันท่วงทีตามมาตรการ นโยบาย /โครงการ /
กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการ
ทุจริตลดลงระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓
เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมี
มาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมเพิ่มขึ้น
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง
ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓

เกินกว่าการยอมรับ
เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้
ยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ 6จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
กิจกรรม
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
บ้านหลวง

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
บ้านหลวง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อกาหนด
 ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ
 การจัดเก็บและลงทะเบียน ไม่มีการควบคุม
กากับดูแล อย่างรัดกุม
 การจาหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง แดง
/
/
/
/

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
น ารายงานผลการเฝ้ า ระวั ง ความเสี่ ย ง ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ดจ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ของส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จากตารางที่ 6 ที่จาแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือ และ
สีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทาระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว
กล่าวคือ สามารถยอมรับได้แต่ต้องกาหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ในขั้ น ตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ ย งด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ของส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงนั้น ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่ างไรก็ตามควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึง
กาหนดมาตรการ/กลไก/กรอบแนวทาง ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ตารางจัดทาระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
กิจกรรม
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง

1.

2.
3.
4.
5.
6.

มาตรการ / กลไก / กรอบแนวทาง
มาตรการ/แนวทางการตรวจสอบความ
เกี่ยวข้องของบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้
เสนองาน เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
มาตรการ/กรอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้าง
มาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ
มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ
กระทาผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด
มาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวมี
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุง
การบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น

ดังนั้นสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control
Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ที่
นามาใช้นี้ จะเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และ/หรือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หากแม้ในกรณีที่พบ การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ
กับปัญหามีค่าน้อยกว่า ส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วน
ราชการอื่น ที่ไม่ได้มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง พบว่ามีสถานะความเสี่ยง ที่ไม่อยู่ในข่ายความ
เสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยง เป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้แต่ต้องกาหนดกิจกรรมเฝ้าระวังใน
ระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างต่อเนื่อง
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6. สรุปปัญหา/อุปสรรคการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562
การจัดหาพัสดุมีกระบวนการดาเนินงานที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบหลายขั้นตอน มี
ความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP ซึ่งทาให้เกิดปัญหากับผู้ปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ขอสรุปปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2563 ตาม
รายละเอียด ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน และไม่เป็นบุคลากรที่จบการศึกษาด้านการเงิน/ด้าน
พัสดุ ความสามารถในการดาเนินงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ เทียบไม่ได้กับผู้ที่จบด้าน
ดังกล่าวมาโดยตรง จึงมีความเข้าใจและความชานาญในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ
2. การบันทึกในระบบ e-GP ล่าช้า เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ ระบบการเชื่อมต่อมี
ปัญหา ช้าและหลุดบ่อยครั้ง มีความซับซ้อนเข้าใจยาก ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้จาก
ระบบโดยตรง(ต้องมีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในระบบบางรายการตามความต้องการของ
หน่วยงานต้นสังกัด) มีขั้นตอนหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลนาน รายการ
พัสดุในระบบหายาก 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 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้าใน
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค้นคว้าศึกษาจาก
เอกสารราชการ
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8.แผนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบ
ประมาณ 2563
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และกาหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ให้สนองตอบต่อระบบ e_GP
3. ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเครื่องที่ใช้สาหรับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP
ต่อระบบอินเตอร์เน็ตแบบตรงไม่ใช้แบบสัญญาณ Wireless
4. เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหา
พัสดุจัดเตรียม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) / รูปแบบรายการราคากลาง จัดทา
Time line ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กาหนดไว้
5. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้ารับการอบรม
ความรู้ด้านพัสดุ
6. ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ้างที่กาหนด และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ

(นางจรรยา เชื้อหมอ)
(นายเกษตร ปะทิ)
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง

