
   
การวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

    
 
 

 
 รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

  



 

ค ำน ำ 
 

การวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการ
ด าเนินงานตามแผนการเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ประเมินตัวช้ีวัด EB๑ เพื่อค้นหาส่วนขาด อุปสรรค และ
แนวทางการพัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนางานให้ได้ตามเกณฑ์ การเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการด าเนินภาครัฐ   

 

งานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินภาครัฐ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบญั 

 หน้า 
  
รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ………… ๑ 

- ประเภทเงินโครงการ ๒ 
- ประเภทงบประมาณ ๒ 

การวิเคราะห์ความเส่ียง ๔ 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด ๑๑ 
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ๑๑ 
แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบญัภำพ 

 หน้า 
แผนภูมิเปรียบเทียบการใช้งบประมาณกับแผนท่ีต้ังไว้  
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิรามปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 

 
๑ 

แผนภูมิวงกลม แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายตามหมวดเงินงบประมาณ ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑............................................. 
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๑ 

 

การวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณงบด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 

๑.รายงานสรุปผลการด าเนนิงานจดัซื้อจัดจ้าง 
 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม ได้รับงบด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ เป็นเงิน

ท้ังส้ินจ านวน  ๓๓๑,๑๑๑.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพนัหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
25๖๒  ได้รับงบประมาณ จ านวนท้ังส้ิน ๓๓๑,๑๑๑.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

ส าหรับผลการจัดซื้อจัดจ้างใช้งบด าเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ พบว่ามีการใช้จ่าย
งบประมาณครบตามแผนท่ีก าหนดเป็นเงินท้ังส้ิน ๓๓๑,๑๑๑.๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  โดยมีการเบิกจ่าย 
สอดคล้องกับแผนท่ีก าหนด  มีเพียงบางหมวดมีการใช้จ่ายมากเกินกว่าแผนท่ีก าหนด คือหมวดค่าซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ โดยจ าแนกครบถ้วนตามหมวดงบประมาณท่ีก าหนด ดังแสดงในภาพ ท่ี ๑  
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ขนส่ง 

ยอด
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ยอดตามแผน 54,000 5,000. 40,000 30,000 12,000 10,000 19,000 54,000 30,000 25,000 30,000 12,111 10,000 0.00 331,11

ใชจ้ริง 35,725 2,088. 42,570 37,475 24,244 0.00 3,200. 48,300 22,387 9,200. 74,566 6,600. 15,155 9,600. 331,11

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณกับแผนท่ีต้ังไว้  
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ภาพที่ ๑ เปรียบเทียบการใช้งบประมาณกับแผนท่ีต้ังไว้ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
 

หน่วยเป็นบาท 



๒ 

 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑  สามารถจ าแนกการน าเสนอผลการจัดซ้อจัดจ้างเป็น ๒ 
ประเภท ดังนี้  

๑.๑ ประเภทเงินโครงการ พบว่า ในปีงบประมาณพ.ศ. 25๖๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พรหมพิราม ได้รับงบประมาณจัดสรรตามจ านวน ๔ โครงการ จ านวนท้ังส้ิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท  (ส่ีแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) โดย 

ไตรมาส 1 - ๒  ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ไตรมาส ๓ - ๔  มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนท้ังหมด ๕๗ รายการ  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๒ ประเภทงบประมาณ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พรหมพิราม ได้รับงบประมาณจัดสรรจ านวน ท้ังส้ินจ านวน  ๓๓๑,๑๑๑.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่ง
ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) มีการจัดซื้อจัดจ้างใช้งบด าเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ครบตามแผนท่ีก าหนดเป็น
เงินท้ังส้ิน ๓๓๑,๑๑๑.๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยหมวดท่ีมีการเบิกจ่ายมากท่ีสุดเรียงตามล าดับดังนี้      
๑.หมวดค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ๒.หมวดค่าจ้างท าความสะอาด ๓.ค่าวัสดุส านักงาน คิดเป็นร้อย ๒๒.๕๒ ,
๑๔.๕๘ และ ๑๒.๘๖ ตามล าดับ โดยมีการถัวเฉล่ียจ่ายงบประมาณในแต่ละหมวดเพื่อให้มีประสิทธิภาพของ
การใช้งบประมาณ ดังแสดงในภาพที่ ๒ 
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วัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ 

ค่าสาธารณุปโภค 

แผนภูมิวงกลม แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายตามหมวดเงินงบประมาณ 
 ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ 

ภาพที่ ๒ ร้อยละของค่าใช้จ่ายตามหมวดเงินงบประมาณ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ 



๓ 

 

การวิเคราะห์การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายไตรมาส พบว่า 

ไตรมาส 1 -๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ได้รับงบประมาณจัดสรร จ านวนท้ังส้ิน ๓๓๑,๑๑๑.๐๐ บาท (สามแสน

สามหมื่นหนึ่งพันหนึง่ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) ยังไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  

ไตรมาส ๓ - ๔ 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ านวน ๕๗ รายการ  เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  ๗๑๔,๖๓๕.๘๕  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๑ ของงบประมาณ
ได้รับจัดสรรท้ังหมด  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๒. การวิเคราะหค์วามเสีย่ง 
 

การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิรามได้ด าเนินการวิเคราะห์ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม ในกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม เพื่อก าหนดมาตรการ ในการเฝ้าระวัง ประเด็นความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ดังรายละเอียด 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิรามประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิรามด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเส่ียง ตามหลักการควบคุมภายใน
องค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) ในการประเมินความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พรหมพิราม ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การด าเนินการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม ไม่มี
การทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ี
ไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความวามเสียหายข้ึน ก็จะเป็น
ความเสียหายท่ีน้อยกว่าท่ีส่วนราชการท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้  เพราะไม่ได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 
การก าหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
มี ๙ ขั้นตอนดังนี้ 

๑. การระบุความเส่ียง 
๒. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
๓. เมทริกส์ระดับความเส่ียง 
๔. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
๕. แผนบริหารความเส่ียง 
๖. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
๗. จัดทาระบบการบริหารความเส่ียง 
๘. การจัดทารายงานการบริหารความเส่ียง 
๙. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

 
ก่อนท าการประเมินความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 

เตรียมการประเมินความเส่ียง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม จากภาระ
งานด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพรหมพิราม ดังนี้ 
 



๕ 

 

ภาระงาน กระบวนงาน 
ด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สาธารณสุข     

การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพรหมพิราม 

 
การด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม เตรียมการประเมินความเส่ียง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างท้ัง ๙ ด้าน 
 
ขั้นตอนที ่1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ท าการระบุความเส่ียง  (Risk Identification) โดยน าข้อมูลท่ีได้จากกการเตรียมการประเมินความ
เส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม ดังตารางท่ี ๑ 
 

ตารางที่ 1 ระบคุวามเส่ียง (Risk Identification) ท่ีเป็น Unknown Factor 
               ขั้นตอนการปฏบิตั ิ ระบรุายละเอียดความเสี่ยง 

known Factor Unknown Factor 
กระบวนการจัดหาพัสด ุ
ขั้นตอนยอ่ยที่มีความเสี่ยง 

๑. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ 

_ ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก
การพยากรณป์ระมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต ปญัหา 
พฤตกิรรม ความเสี่ยงที่
อาจจะเกดิขึ้น 

 
ขั้นตอนที ่2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) 

จากขั้นตอนที่ ๑ เม่ือท าการระบุความเสี่ยง(Risk Identification) เสร็จส้ิน จึงด าเนินการ
วิเคราะห์สถานะความด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม อันอาจจะเกิดจาก
การทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเส่ียงในช่องสีไฟจราจร 
 

สี ระดับความเสี่ยง 
 
 

ความเส่ียงระดับต่ า 

 
 

ความเสี่ยงระดับปานกลางเป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงาน สามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติ
ควบคุมดูแลได้ 

 
 

ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้าม
หน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 

 
 
 

ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
คนท่ีไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด 
หรืออย่างสม่ าเสมอ 



๖ 

 

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 
             ตามรายสีไฟจราจร 
 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 

๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี 

  
 
 

√ 
√ 
√ 

  

 
ขั้นตอนที ่3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

น าขั้นตอนความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพรหมพิรามท่ีมีสถานะความเส่ียงระดับปานกลาง(สีเหลือง) จากตารางท่ี ๒ มาท าการหาค่าความเส่ียง
รวม ซึ่งระดับความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 
 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 
มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี ้

3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
3.1.1 ถ้ าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม 

หรือขัน้ตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท า 
การป้องกัน ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

3.1.2 ถ้ าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนัน้ๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนัน้เกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนัน้เกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนัน้ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนัน้ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบด้านการเรียนรู ้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 



๗ 

 

ตารางที่ 3 ระดับความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 
              (Risk level matrix) 
 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

ระดับความ
จ าเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
๓   ๒   ๑ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
๓   ๒   ๑ 

ค่าความเส่ียง 
=  

จ าเป็น X รุนแรง 

กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 

๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน

ต าแหน่งหน้าท่ี 

 
 

๑ 

 
 

๒ 

 
 

๒ 

 
จากนั้นน ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม

ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางท่ี ๓.๑ ถึงตารางท่ี ๓.๒ 
 

ตารางที่ 3.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST 
๓   ๒    

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

๑ 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 

๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน

ต าแหน่งหน้าท่ี 
 

 
 
_ 

 
 

๑ 

 
 
 
 
 



๘ 

 

ตารางที่ 3.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

๑ ๒ ๓ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล 
พันธมิตรภาคีเครือข่าย 

X - - 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด ร่ายจ่ายเพิ่ม Financial X - - 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User X - - 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process X - - 
 
 
 
ขั้นตอนที ่4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
 

น าค่าความเส่ียงรวมจากตารางท่ี ๓ มาท าการประเมินการควบคุมความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัด
จ้างของส านักงานสารณสุขอ าเภอพรหมพิรามว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวัง
ในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี ้

 
ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช ้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไมม่ีความเข้าใจ 

 
ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พรหมพิราม 

กระบวนการที่มีความเสี่ยง คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพรหมพิราม 
 

ดี ๒   

 



๙ 

 

จากตารางประเมินควบคุมความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม มีค่า
ความเส่ียงระดับต่ า(๒) 
 
ขั้นตอนที ่5 แผนบริหารความเสี่ยง 

น าประเมินการควบคุมความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหม
พิราม มีค่าความเส่ียงระดับต่ า (๒) มาจัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม  

 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม  
 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหม
พิราม 
 

1. กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิรามประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๑     ตัวชี้วัดท่ี ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด  จ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 

 2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบ 
     แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

 
ขั้นตอนที ่6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พรหมพิรามโดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเส่ียงออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดงเพื่อ
ติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเส่ียง 
 
สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง 
สถานะส ี ระดับของสถานะความเสี่ยง 

    
 

ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่
ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 

 
 

เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไข
ได้ทันท่วงทีตามมาตรการ นโยบาย /
โครงการ /กิจกรรมที่เตรียมไว้ 
แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  
ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓ 

 
 

เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ 
ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ 
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความ
เสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง 
ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓ 

ดังตาราง ๖ 

เกินกว่าการยอมรับได้ 

เกิดขึ้นแล้วย่อมรับได้ 

ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเน่ือง 



๑๐ 

 

ตารางที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พรหมพิราม 
 

กิจกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

กระบวนงานการจัดซื้อจัด
จ้างของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพรหม
พิราม 
 

๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

ในต าแหน่งหน้าท่ี 
 

√   

 
ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 

น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหม
พิราม จากตารางท่ี ๖ ท่ีจ าแนกสถานะความเส่ียงออกเป็น ๓ สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยก
สถานะเพื่อท าระบบบริหารความเส่ียง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม ท่ีวิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเส่ียงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถ
ยอมรับได้ และต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 

ในขั้นตอนท่ี ๗ นี้ สถานะความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหม
พิราม นั้นไม่อยู่ในข่ายความเส่ียง แต่อย่างไรก็ตามควรท่ีจะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดมาตรการ / 
นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางท่ี ๗ 

 
ดังตารางที ่๗ ตารางจัดท าระบบความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 
 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 
 

1. กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิรามประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๑     ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด  จ้างประจ าปี
งบประมาณของหน่วยงาน 

 2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
     และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี 
     ของหน่วยงาน 

 
 
 



๑๑ 

 

สรุปดังนี้ว่า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม โดยเครื่องมือวิเคราะหค์วามเส่ียงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร 
(Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 
2013) ซึ่งก ารวิเคราะหค์วามเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเครื่องมือ วิเคราะหค์วามเส่ียงตามหลักการ
ควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) ท่ีน ามาใช้นี้ จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม จะไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าผู้ปฏิบัติงานด้าน
การพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีท่ีพบกับการ
ทุจริตใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อย กว่าส่วนราชการอื่น หรือหาก
เกิดความเสียหายขึน้ก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าส่วนราชการอืน่  
ท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม พบว่ามีสถานะความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่อยู่ในข่ายความเส่ียง โดย
ปรากฏสถานะความเส่ียงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้ แต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบ
บริหารความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง 
 
 
๓. การวิเคราะหป์ญัหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

 
การด าเนินงานจัดหาพัสดุตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256๑  ยังคงมีปญัหา

เรื่องระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งต้องเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ท าให้การด าเนินการ
จัดหาพัสดุท้ังการจัดซื้อจัดจ้างงาน  และการซ่อมบ ารุงต้องเร่งด าเนินการ  ซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้เกิดความอาจ
เกิดความผิดพลาด  และกระบวนงานการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลท าให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุในการด าเนินงานจัดหาพัสดุการจ้างงาน  และการซ่อมบ ารุงมีความเส่ียงท่ีจะกระท าไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหัวหน้าโครงการบางส่วนยังขาดความเข้าใจ และขาดทักษะในการ
จัดท าเอกสารตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 
๔. การวิเคราะหค์วามสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน 

การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม โดยเปรียบเทียบงบประมาณท่ีต้ังไว้ตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับผลของงบประมาณ ท่ีใช้จ่ายจริง พบว่า ใน
หมวด สามารถประหยัดงบประมาณหมวดวัสดุส านักงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ลดลง จากยอด ๘๕,๔๐๓ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เหลือเพียง ๔๒,๕๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๔ 

 
 
 
 



๑๒ 

 

๕. แนวทางการแกไ้ขในการปรบัปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
จากประเด็นส่วนขาดจากการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม มีแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย 
๑. ด าเนินการจัดแนวทางขั้นตอนปฏิบัติ และแบบฟอร์มให้ชัดเจน และประชุมช้ีแจงแนวทาง

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีแผนพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัด

จ้างต่อเนื่องในกลุ่มหัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบพัสดุรายใหม่ และลงพื้นท่ีช่วยแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี และเร่งรัด
ติดตามในการจัดหาพัสดุการจ้างงาน และการซ่อมบ ารุงต่างๆ ท่ีต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 256๒  

๓. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพรหมพิราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  

๔.วางแผนและด าเนินการตามแผน และก ากับติดตามเป็นรายเดือนตามแบบรายงาน สขร.1 และ
มีก าหนดแต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบการการด าเนินงานตามภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้องการการ
ด าเนินงานการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
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