
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
เงินงบประมาณงบด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง 



ค ำน ำ 
   

 การวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลการด าเนินงานตามแผน การเกณฑ์ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA )ตามเกณฑ์ประเมิน
ตัวชี้วัด EB1 เพื่อค้นหาส่วนขาด  อุปสรรค  และแนวทางการพัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนางานให้ได้
ตามเกณฑ์ การเกณฑ์ประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการด าเนินภาครัฐ 
 

                                               ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง  
                                                                   19 ตุลาคม  2563 
 

 

  



สำรบัญ 
           
                 หน้า 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง                        1 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง                6 
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด               13 
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ             14 
5. แนวทางแก้ไขในการมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง            14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญแผนภูมิ 
 

      หน้า 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบการใช้งบประมาณกับแผนที่ตั้งไว้ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                                   3 
แผนภูมวงกลม แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายตามหมวดเงินงบประมาณ  ของส านักงานสาสุขอ าเภอวังทอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญตำรำง 
     หน้า 

ตารางที่ 1   แสดงยอดสรุปจ านวนงบที่ได้รับจัดสรรตาม จ าแนกตามงบประมาณ  การใช้ไป และ 
     ยอดคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ 2563         1 

ตารางที่ 2   เปรียบเทียบแผนการการจัดซื้อกับยอดจัดซื้อจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2563      2 
ตารางที่ 3   แสดงจ านวนรายการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแยกสารวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2563    4 
ตารางที่ 4   แสดงร้อยละของจ านวนเงินที่ด าเนินการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบ 2563  5 
ตารางที่ 5   ระบุความเสี่ยง ( Risk  Identification ) ที่เป็น Unknown Factor         7 
ตารางที่ 6   แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาสุขอ าเภอวังทอง  

     ตามสีไฟจราจร               8 
ตารางที่ 7   ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาสุขอ าเภอวังทอง  
        (Risk level matrix )                9 
ตารางที่ 8   ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง            9 
ตารางที่ 9   ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced  Scorecard        9 
ตารางที่ 10 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาสุข 

     อ าเภอวังทอง             10 
ตารางที่ 11 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาสุขอ าเภอวังทอง      11 
ตารางที่ 12 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาสุข 

     อ าเภอวังทอง               12 
ตารางที่ 13 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาสุขอ าเภอวังทอง     12 
ตารางที่ 14 ผลสรุปร้อยละของงบประมาณ (งบด าเนินงาน) ที่ประหยัดได้          14 



 1 
 

การวิเคราะห์การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณงบด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทองได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี

งบประมำณ 2563 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยเงินทุกงวดทุกวิธีกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำร 
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2563 
จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำยกำร  และร้อยละของงบประมำณที่ด ำเนินกำร  เพ่ือน ำผลกำรวิเครำะห์มำปรับปรุง  
และวำงแผนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป 

โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฉบับนี้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 
   1. รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   3. กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคข้อจ ำกัด 
   4. กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ 
   5. แนวทำงแก้ไขปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563 

โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง  ได้รับงบประมำณ  รวมทั้งสิ้น 
565,764  บำท โดยสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้รับจัดสรร  สอดคล้องกับแผนที่ก ำหนด  ทั้งสิ้น  552,554  บำท 
คิดเป็นร้อยละ 97.67  โดยมีกำรเบิกจ่ำยดัง แสดงในตำรำงที ่1 

 
ตารางที่ 1 แสดงยอดสรุปจ ำนวนงบที่ได้รับจัดสรรตำม จ ำแนกตำมงบประมำณ  กำรใช้ไป และยอด

คงเหลือ  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 
ประเภท จ านวนจัดสรร 

(บาท) 
ใช้ไป (บาท) ร้อยล่ะ คงเหลือ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

1. แผนเงินงบประมำณ 366,038.80 366,038.80 100.00 0  
2. แผนงบลงทุน 50,000 50,000 100 0  
3. แผนงำนโครงกำรดังนี้ 89,840 89,840 100 0  

3.1. โครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์
ปฐมภูมิและเครือข่ำยระบบสุขภำพระดับ
อ ำ เภอ  (DHS:พชอ . )  ปี งบประมำณ 
2563 

 
20,000 

 
20,000 

 
100 

 
0 

 

3.2 .  โครงกำรวิ่ ง ไล่ พุ ง  จั งหวั ด
พิษณุโลก ปี 2563 

14,840 14,840 100 0 
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ประเภท จ านวนจัดสรร 
(บาท) 

ใช้ไป (บาท) ร้อยล่ะ คงเหลือ 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

3 . 3 .  โ ค ร ง ก ำ ร ย ำ เ ส พ ติ ด  
ปีงบประมำณ 2563  

55,000 55,000 100 0  

รวม 505,878.80 505,878.80 100 0  
ที่มำ: รำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง สขร.1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง ปีงบประมำณ 2563 

 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง  ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น  
505,878.80 บำท โดยสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรรสอดคล้องกับแผนที่ก ำหนดโดยด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงทุกงบประมำณรวมจ ำนวนกำรจัดซื้อ  38  ครั้ง/โครงกำร  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จจ ำนวน  38 โครงกำรคิดเป็นร้อย
ละ 100 ใช้งบประมำณท้ังสิ้น  505,878.80 บำท  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง  ได้รับงบด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ทั้งสิ้นจ ำนวน 
366,038.80 บำท และได้จัดท ำแผนจัดซื้อตำมประเภทรำยกำร  จ ำนวน 29  แผนย่อย  มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยถั่ว
เฉลี่ยจ่ำยภำยใต้วงเงินเป็นไปตำมแผนก ำหนด  ดังในตำรำงที่ 2 
 
 ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบแผนกำรกำรจัดซื้อกับยอดจัดซื้อจริงปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 
ล าดับ 

ที ่
แผนการจัดซื้อ จ านวนจัดสรรตาม 

แผน (บาท) 
จ านวนเงินจัดซื้อ 
จัดจ้าง (บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 47,000 47,407  
2 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 100,090  
3 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 55,000 52,867  
4 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำ 12,000 11,520  
5 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 22,000 21,592.04  
6 ค่ำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 15,000 15,731.59  
7 ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง 100,000 110,710  
8 ค่ำน้ ำประปำ 4,200 4,161.22  
9 ค่ำโทรศัพท์ และโทรสำร 1,600 1,659.95  

10 อ่ืนๆ (ค่ำใช้สอย) 9,238.80 0  
รวมเป็นเงิน 366,038.80 366,038.80  

คงเหลือ 0 0  
 
ที่มำ: รำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง สขร.1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง ปีงบประมำณ 2563 
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ภาพ 1 กราฟเปรียบเทียบแผนการจัดซื้อกับยอดจัดซื้อจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
 
 

 จำกกรำฟแสดงข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเปรียบเทียบกับแผน พบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง ตั้งแผนเงินงบประมำณจ ำนวนทั้งสิ้น  366,038.80 บำท  คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมวลที่มีกำรเบิกจ่ำยมำกท่ีสุดเรียงตำมล ำดับ 

 
1. ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ    คิดเป็นร้อยละ 34.95 
2. ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์     คิดเป็นร้อยละ 24.91 
3. ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง     คิดเป็นร้อยละ 17.79   
4. ค่ำวัสดุส ำนักงำน     คิดเป็นร้อยละ 13.17 
5. ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว    คิดเป็นร้อยละ 8.55 
6. ค่ำน้ ำประปำ      คิดเป็นร้อยละ 0.32 
7. ค่ำโทรศัพท์ และโทรสำร    คิดเป็นร้อยละ 0.31 

 
 โดยมีกำรถูกเฉลี่ยจ่ำยงบประมำณในแต่ละหมวดเพ่ือให้มีประสิทธิภำพของกำรใช้งบประมำณ         
ดังแสดงในภำพที่ 2 
 

0

50000
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150000

จ ำนวนเงินจัดสรรตำมแผน จ ำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้ำง 

กราฟเปรียบเทียบการใช้งบประมาณกับแผนที่ตั้งไว้ 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ภาพที่ 2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายตามหมวดเงินงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 

ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง  ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำนวนทั้งหมด 
21  รำยกำร  โดยน ำเสนอจ ำแนกตำมประเภทกำรจัดซื้อ  ดังแสดงในตำรำงที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจ ำนวนรำยกำรที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแยกสำรวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี 2563 
 
ประเภทรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนรายการ 

วิธีเฉพาะเจาะจง ประกวดราคา 
1. ค่ำวัสดุส ำนักงำน 2 - 
2. ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 - 
3. ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4 - 
4. ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 3 - 
5. ค่ำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 5  
5. ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง 11 - 
6. ค่ำวัสดุไฟฟ้ำ 1  
6. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนเงินงบประมำณรำยจ่ำย   
ปีงบประมำณ 2563 โครงกำร พชอ. 

2 - 

7. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนเงินงบประมำณรำยจ่ำย   
ปีงบประมำณ 2563 โครงกำรยำเสพติด 

2 - 

8. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนเงินงบประมำณรำยจ่ำย   
ปีงบประมำณ 2563 งบลงทุน 

1 - 

34.95 

24.91 

17.79 

13.17 

8.55 

0.32 
0.31 ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยตำมหมวดเงินงบประมำณ 

ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 

ค่าวัสดุส้านักงาน 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

ค่าน้้าประปา 

ค่าโทรศัพท์ และโทรสาร 
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ประเภทรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนรายการ 
วิธีเฉพาะเจาะจง ประกวดราคา 

9. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนเงินงบประมำณรำยจ่ำย   
ปีงบประมำณ 2563 โครงกำรวิ่งไล่พุง 

4 - 

รวม 38 - 
ที่มำ: รำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง สขร.1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง ปีงบประมำณ 2563 

 
จำกข้อมูลจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพบว่ำส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทองมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

รวมทั้งสิ้น 38 รำยกำรโดยด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 100% 
 
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของจ ำนวนเงินที่ด ำเนินกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี           

งบประมำณ 2563 
 

ประเภทวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินที่ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 
แล้วเสร็จ จ าแนกวิธีการ 

ร้อยละ 

1. วิธีเฉพำะเจำะจง 366,038.80 100 
2. ประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 

รวม 366,038.80 100 
ที่มำ: รำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง สขร.1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง ปีงบประมำณ 2563 
 
การวิเคราะห์การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส พบว่า 
ไตรมาส 1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 1 รำยกำร ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดซื้อจัดจ้ำง งบลงทุน     จ ำนวน   1 รำยกำร 
ไตรมาส 2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 10 รำยกำร ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดซื้อจัดจ้ำง งบด ำเนินงำน    จ ำนวน   6 รำยกำร 
  2. จัดซื้อจัดจ้ำง งบโครงกำรวิ่งไล่พุง   จ ำนวน   4 รำยกำร 
ไตรมาส 3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 17 รำยกำร ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดซื้อจัดจ้ำง งบด ำเนินงำน    จ ำนวน   13 รำยกำร 
  2. จัดซื้อจัดจ้ำง งบยำเสพติด    จ ำนวน   2 รำยกำร 
  3. จัดซื้อจัดจ้ำง งบ พชอ.     จ ำนวน   2 รำยกำร 
ไตรมาส 4 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 10 รำยกำร ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดซื้อจัดจ้ำง งบด ำเนินงำน    จ ำนวน   10 รำยกำร 
 
  จ ำนวนทั้งหมด  38  รำยกำร  คิดเป็นร้อยละ 100 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทองได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง ในกระบวนงำนจัดซื้อจัดจ้ำง  เพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรเฝ้ำระวัง  ประเด็นควำมเสี่ยงด้ำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  โดยใช้เครื่องมือวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  ตำมหลักกำร  ควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) 
ภำษำอังกฤษ มำตรฐำน COSO 2013 ( Committee of Sponsoring Organizations 2013 )  ในกำรประเมิน 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง  ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ ง                       
ว่ำกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง  ไม่มีกำรทุจริต และ/หรือหำผลประโยชน์  ทับซ้อนใน
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  หำกแม้ในกรณีที่พบกับกำรทุจริตที่ไม่คำดคิด  โอกำสที่จะประสบกับปัญหำน้อยกว่ำส่วน
รำชกำรอ่ืน  หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้น  ก็จะเป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำที่ส่วนรำชกำรที่ไม่มีกำรน ำเครื่องมือ
ประเมินควำมเสี่ยงมำใช้  เพรำะไม่ได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้  โดยให้ส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ    
ซึ่งไม่ใช่กำรเพ่ิมภำระงำนแต่อย่ำงใด 
 
การก าหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
มี 9 ขั้นตอนดังนี้ 

1. กำรระบุควำมเสี่ยง  
2. กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง  
3. เมทริกระดับควำมเสี่ยง  
4. กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง  
5. แผนบริหำรควำมเสี่ยง  
6. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง  
7. จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
8. แบบกำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
9. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
ก่อนท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง 

เตรียมกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทองจำกภำระงำนด้ำนภำรกิจ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุข ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง
ดังนี้ 

 
ภาระงาน กระบวนงาน 
ด้ำนภำรกิจสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
สำธำรณสุข 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำรณสุขอ ำเภอ 
วังทอง 
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กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทองเตรียมกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้ง 9 ด้ำน 

 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง ( Risk  Identification ) 
ท ำกำรระบุควำมเสี่ยง ( Risk  Identification ) โดยน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรเตรียมกำรประเมินควำม

เสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทองดังตำรำงที ่1 
 
ตารางท่ี 5 ระบุควำมเสี่ยง ( Risk  Identification ) ที่เป็น Unknown Factor 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ระบุรำยละเอียดควำมเสี่ยง 
Known Factor Unknown Factor 

กระบวนกำรจัดหำพัสดุขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยง  
1. กำรจัดพัสดุไม่เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
2. มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง  
3. แสวงหำผลประโยชน์ 

- ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ มำจำกกำร
พยำกรณ์ประมำณกำรล่วงหน้ำใน 
อนำคตปัญหำ พฤติกรรมควำมเสี่ยง
ที่อำจจะเกิดขึ้น 

 
 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง ( Risk  Identification ) 

จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อท าการระบุความเสี่ยง  ( Risk  Identification ) เสร็จสิ้น 
จึงด ำเนินกำรวิเครำะห์สถำนะด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง อันอำจจะเกิดจำกกำรทุจริต 
และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  ตำมลำยสีไฟจรำจร  โดยระบุสถำนะของควำมเสี่ยงในช่องสี่ไฟจรำจร 

 
สี ระดับความเสี่ยง 

 เสียงระดับต่ ำ 

 ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคนหลำย
หน่วยงำนสำมำรถใช้ควำมรอบคอบระมัดระวังในระหว่ำงปฏิบัติงำน 
ตำมปกติควบคุมดูแล 

 ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน หลำย
หน่วยงำน ในองค์กรมีหลำยขั้นตอนจน ยำกต่อกำรควบคุมหรือไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมข้ำมหน่วยงำนตำมหน้ำที่ปกติ 

 ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกรภำยนอก 
คนที่ไม่รู้จักไม่สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจนไม่สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำง
ใกล้ชิดหรือสม่ ำเสมอ 

 
 
 



 8 
 

 
ตารางที่ 6 แสดงสถำนะควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง     

ตำมสีไฟจรำจร 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เขียว เหลือง ส้ม แดง 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
 
ขั้นตอนย่อยมีความเสี่ยง  

1. กำรจัดหำพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง 
3. แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนในต ำแหน่งหน้ำที่ 

 

  
 
 

√ 
√ 
√ 

  

 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง ( Risk level matrix ) 

น ำขั้นตอนควำมเสียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง  ที่มี
สถำนะควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง ( สีเหลือง )  จำกตำรำงที่ 2 มำท ำกำรหำค่ำควำมเสี่ยงรวม ซึ่งระดับควำมเสี่ยงด้ำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง 

 
 

ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 
มีเกณฑ์ในกำรให้ค่ำ  ดังนี้ 
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้ 
 3.1.1 ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส ำคัญของกระบวนงำนนั้นๆแสดงว่ำกิจกรรมหรือ

ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน         
ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

 3.1.2 ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนลองของกระบวนงำนนั้นๆ
แสดงว่ำกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต     
ค่าของ SHOULD คือค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้ 
 3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Stakeholders รวมถึงหน่วยงำนก ำกับดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด

รำยจ่ำยเพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
 3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร   กลุ่มเป้ำหมำย 

Customer/User  ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal 

Process หรือกระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
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ตารางท่ี 7 ระดับควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง (Risk level 
matrix ) 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยง  
= 

จ าเป็น x รุนแรง 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 

1. กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำมระเบียบที่ 
    เกี่ยวข้อง  
2. มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง   
3. แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวใน 
    ต ำแหน่งหน้ำที ่

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

  
จำกนั้นน ำมำพิจำรณำระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง / ระดับควำมรุนแรงของ ผลกระทบตำมข้อ 

3.1 และข้อ 3.2 ดังตำรำงที่ 8 ถึงตำรำงที่ 9 
 
ตารางท่ี 8 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 
3 2 

กิจกรรมหรือขั้นตอนร้อง  
SHOULD 

 1 
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 

1. กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำมระเบียบที่ 
    เกี่ยวข้อง  
2. มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง   
3. แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวใน 
    ต ำแหน่งหน้ำที ่

 
 
- 

 
 

1 

 
ตารางท่ี 9 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบตำม Balanced  Scorecard 
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงำนก ำกับดูแล พันธมิตร  
ภำคีเครือข่ำย 

X - - 

ผลกระทบทำงด้ำนกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำยเพิ่ม Financial X - - 
ผลกระทบต่อผู้บริกำร  กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User X - - 
ผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal  Process X - - 
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ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง ( Risk-Control Matrix Assessment ) 
น ำค่ำควำมเสี่ยงรวมจำกตำรำงที่  3  มำท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง ว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
อยู่ในระดับใด  เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร  ได้แก่คุณภำพกำรจัดกำร สอดส่อง  และเฝ้ำระวังในงำนปกติ  ก ำหนด
เกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำร  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  ดังนี้ 

 
ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 

ดี กำรได้ทันทีทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนองค์กรไม่มีผลเสียทำงกำรเงินไม่มีรำยจ่ำย
เพ่ิม 

พอใช้ จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งจัดกำรไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กรแต่
ยอมรับได ้ มีควำมเข้ำใจ 

อ่อน จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย  กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดรำยจ่ำย  มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบ
ผลงำนและยอมรับไม่ได้  ไมม่ีควำมเข้ำใจ 

 
ตารางท่ี 10 แสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุข

อ ำเภอวังทอง 
 

กระบวนการที่มีความเสี่ยง คุณภาพการ 
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

กระบวนงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง 

ดี 2   

จำกตำรำงประเมินควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทองมี
ค่ำควำมเสี่ยงระดับ (2) 

 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 น ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ              

วังทอง มีควำมเสี่ยงระดับ ( 2 ) มำจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
วังทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 11 
 

ตารางที่ 11 ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ      
วังทอง 

 
แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการ 

กระบวนงำมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง 

1. กรอบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน 
สำธำรณสุขอ ำเภอวังทองประจ ำปีงบประมำณพ. ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณของหน่วยงำน 

2. แนวทำงปฏิบัติงำนในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแบบแสดง
ควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธีของหน่วยงำน 

 
 
 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
จัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ      

วังทอง  โดยกำรแยกสถำนกำรณ์เฝ้ำระวังควำมเสี่ยงออกเป็น 3 สี  ได้แก่  สีเขียว  สีเหลือง  และสีแดง  เพ่ือติดตำมเฝ้ำ
ระวังและประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง 

สถานะส ี ระดับขอสถานะความเสี่ยง 
 ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยควำมเสียงยังไม่

ต้องท ำกิจกรรมเพ่ิม 
 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยควำมเสียง แต่แก้ไข

ได้ทันท่วงทีตำมมำตรกำร นโยบำย /
โครงกำร/ กิจกรรมที่เตรียมไว้ 
แผนใช้ได้ผล ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ลดลง ระดับควำมรุนแรง น้อยกว่ำ 3 

 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยยังแก้ไขไม่ได้ ควรมี
มำตรกำร. นโยบำย. โครงกำรกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผลควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตไม่ลดลง ระดับควำมรุนแรง 
มำกกว่ำ 3 

ดังตำรำงที่ 11 
 
 
 
 
 

เกินกว่าการยอมรับได ้

เกิดขึน้แลว้ยอ่มรับได 

ยงัไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเน่ือง 
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ตารางท่ี 12 จัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอวังทอง 

กิจกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

กระบวนงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
วังทอง 

1. กำรจัดหำพัสดุ ไม่เป็น ไปตำมระเบียบที่ 
    เกี่ยวข้องข้อ  
2. มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงข้อ  
3. แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่ 

√   

 
 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
 น ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

วังทอง  จำกตำรำงที่ 6 ที่จ ำแนกสถำนะควำมเสี่ยงออกเป็น 3 สีได้แก่  สีเขียว  สีเหลือง  และสีแดง  โดยแยกสถำนะ
เพ่ือท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยง  ซึ่งรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอวังทอง  ที่มีวิเครำะห์ไดน้ั้นมีสถำนะควำมเสี่ยงเป็นสีเขียว  กล่ำวคือสำมำรถยอมรับได้  และต้องก ำหนดกิจกรรม
เฝ้ำระวังในระบบบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 

 ในขั้นตอนที่ 7 นี้  สถำนะควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัง
ทอง  นั้นไม่อยู่ในข่ำยควำมเสี่ยง  แต่อย่ำงไรก็ตำมควรที่จะมีกำรเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง  จึงก ำหนดมำตรกำร /นโยบำย 
/ โครงกำร / กิจกรรมเพิ่มเติม  ดังตำรำงที่ 12 

 
ตารางที่ 13 ตำรำงจัดท ำระบบควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัง

ทอง 
 

กิจกรรม มาตรการ / รัฐนโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มเติม 
กระบวนงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง 

1. กรอบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน 
    สำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัด 
    ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี 
    งบประมำณของหน่วยงำน  
2. แนวทำงปฏิบัติงำนในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแบบแสดง 
    ควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธีของหน่วยงำน 

 
สรุปดังนี้ว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง  วิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง  โดยใช้เครื่องมือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักกำรควบคุมภำยในองค์กร (Control 
Environment ) ตำมมำตรฐำน COSO 2013 ( Committee of Sponsoring Organizations 2013 ) ที่น ำมำใช้นี้ 
จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง จะไม่มีกำร
ทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและ /หรือเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนกับผู้เสนองำนใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดขึ้น  หำกแม้ในกรณีที่พบกับกำรทุจริตใน  กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่คำดคิด  โอกำสที่จะ
ประสบกับปัญหำน้อย กว่ำส่วนรำชกำรอ่ืน  หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำส่วนรำชกำร
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อ่ืน  หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำส่วนรำชกำรอ่ืน  ที่ไม่มีกำรน ำเครื่องมือประเมิน
ควำมเสี่ยงมำใช้  จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง  พบว่ำมี
สถำนะควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่อยู่ในข่ำยควำมเสี่ยง โดยปรำกฏสถำนะควำมเสี่ยงเป็นสีเขียว   ซึ่งหมำยถึง
สำมำรถยอมรับได ้ แต่ต้องก ำหนดกิจกรรมเฝ้ำระวังในระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 

3 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด 
 

1. กำรด ำเนินงำนจัดหำพัสดุตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ยังคงมี
ปัญหำเรื่องระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  ซึ่งต้องเร่งรัดด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยรัฐบำล  ท ำให้กำรด ำเนินกำร
จัดหำพัสดุทั้งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงำน 

2. ผู้ปฏิบัติงำนยังขำดควำมเข้ำใจในกำรตีควำมของกำรจ้ำง ที่เบิกจ่ำยโดยใช้งบประมำณ
พัสดุจังหวัดให้ค ำแนะน ำไม่ตรงกัน เมื่อด ำเนินกำรแล้วไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ 

 
4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 
 วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอวังทองโดยเปรียบเทียบงบประมำณที่ตั้งไว้ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ      
พ. ศ. 2563 กับผลของงบประมำณท่ีใช้จ่ำยจริง 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

รายการ จ านวนงบประมาณ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รวมทุกรำยกำรครับโครงกำร
ที่ได้รับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือวงเงินโครงกำร) (ก) 

 

ประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ในหมวด (งบลงทุนก ำหนดให้
ด ำเนินงำม) (ก) 

 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่ใช้ในรอบกำรประเมิน (ง)  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ในหมวดงบลงทุนที่ใช้ไป (ง)  

 
สูตรการค านวณ 
 
ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้  =  ( ก – ง ) x 100 
       (ก) 
สรุปผลการประหยัดงบประมาณ 
 1. ประเภทงบด ำเนินงำนสำมำรถประหยัดงบประมำณได้ ดังแสดงในตำรำงที่ 13 
 
 



 14 
 

ตารางท่ี 14 ผลสรุปร้อยละของงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) ที่ประหยัดได้ 
 

ล าดับ ประเภทรายการ จัดสรร งบประมาณใช้ไป ร้อยละของงบประมาณที่
ประหยัดได้ 

1 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 55,000 52,867 3.88 
2 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำ 12,000 11,520 4.00 
3 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 22,000 21,592.04 1.85 

 
2. ประเภทงบลงทุนไม่สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ 

 
5 แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 จำกประเด็นส่วนขำดจำกกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง มีแนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดย  
1. ศึกษำค้นหำควำมรู้เรื่องวัตถุประสงค์ของกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยหมวดงบด ำเนินงำน

เพ่ือให้สำมำรถใช้งบประมำณได้ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ 
 2. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน ในสังกัดส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอวังทอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 3. วำงแผน เพ่ือเตรียมควำมพร้อม เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนได้ทันเวลำ และก ำกับ

ติดตำมเป็นรำยเดือนตำมแบบรำยงำน สขร.1 และมีก ำหนดแต่งตั้งคณะท ำงำนผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่
เกี่ยวข้อง  สอดคล้องกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) 




