
                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ที ่ลพ ๐๔๓๒.๑/๑๖๘๖          วันที่  2๕ พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 และขออนุมัติเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอลี้  
 

  อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่ EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ท่านทราบและขออนุมัติน า
ข้อมูลรายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัต ิ
 

   
    
         (นายสมศักดิ์  ปาอินทร์) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

         
 

- ทราบ 
- อนุมัติ 

 
 
 
               (นายโยธิน  จันทร์ทิพย์) 

สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา รักษาราชการแทน 
             สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่
โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย
นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้อีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 

         พฤศจิกายน 2562 
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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้  ได้ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  ซึ่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 3๒๔,000.00 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) การจัดท า
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผล
การด าเนินงานจัดซื ้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื ้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ที่ก าหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และน าผล
วิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

1.รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

วิธีการจัดหา 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
  

วิธีการคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การจัดซื้อ     ๑๗ ๔๘.๕7 
การจัดจ้าง     ๑๘ ๕๑.๔3 
รวม     ๓๕ 100 

 ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน  
๓๕ โครงการ ด าเนินการจัดหาโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมด ซึ่งแยกเป็นการจัดซื้อ จ านวน ๑๗ โครงการ ร้อยละ 
๔๘.๕7 และจัดจ้าง จ านวน ๑๘ โครงการ ร้อยละ ๕๑.๔3 

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดหา จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

บาท ร้อยละ 

การจัดซื้อ ๑๗ 1๖๑,๔๔๐.๐0 ๗๖.๗7 

การจัดจ้าง ๑๘ ๔๘,๘๐๕.๒๑ ๒๓.๒3 

รวม ๓๕ ๒๑๐,2๔๕.๒๑ 100.00 

 จากตาราง จะเห็นได้ว่า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามทันตาม
แผนการจัดหาพัสดุ โดยด าเนินการจัดซื้อ จ านวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ 1๖๑,๔๔๐.๐0 บาท ร้อยละ 
๗๖.๗7 จัดจ้าง จ านวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๔๘,๘๐๕.๒๑ บาท ร้อยละ ๒๓.๒3 
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ในการด าเนินการจัดหาพัสดุทั้งหมด เป็นไปตาม 
 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

  

2 
 



 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่งดังนี้ 
 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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2.1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้  
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  1.การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนฯ 
  2.คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ  
  3.ขาดระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
  4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้างที่
ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 

  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนฯ 3 3 9 (4) 
2 คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาด

ความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ 
4 5 20 (2) 

3 ขาดระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเปิดเผยข้อมูล
งบประมาณ ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

5 3 15 (3) 

4 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้างที ่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบ 

5 5 25 (1) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
   

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์เสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง  สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือ
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 

ล าดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน) 

คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบพัสดุ 

ล าดับ 2 (สูงมาก = 20คะแนน) 

ขาดระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

ล าดับ 3 (สูงมาก = 15 คะแนน) 

การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนฯ ล าดับ 4 (สูง = 9 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับคือ สูงมาก 
(Extreme) และเสี่ยงสูง (High) โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
 

1.เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
กรรมการ ยังไม่เข้าใจใน 

      1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
  2.ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 
 2. ยังไม่เข้าใจระบบการจัดซื้อ จัด
จ้าง การเตรียมเอกสาร และการ
ค านวณวันตรวจรับให้ตรงตาม
เงื่อนไขท่ีระบุ 
3.การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

      เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

- การจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามแผนฯ 
กรณีจัดซื้อนอกเหนือจากแผนฯ ให้
ขอความเห็นชอบเป็นครั้งๆไป 
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2.2.การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 

 1.การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นงานที่ต้องกระท าอย่างเร่งด่วน ไม่เป็นไปตามแผนฯ
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 2.คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ  
 3.ขาดระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  
 4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบ 

2.3.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการประหยัดงบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ 2562  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี ้ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ จ านวน            
3๒๔,000.00 บาท และได้ใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ๔๐๕,๑๐๕.๕๙ บาท เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน ๘๑,๑๐๕.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ 2๕.๐๓ เนื่องจากเหตุผล ดังนี้ 
  1.ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้มีการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามระบบ 5 ส. ซึ่งต้องมีการปรับปรุงในระบบข้อมุลข่าวสาร อาคารสถานที่   
  2.มีการระบาดของโรคชิกุนคุณยาและโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ จึงได้ท าโครงการควบคุม
โรคติดต่อในพ้ืนทีเ่ป็นวงกว้าง 
  3.จัดท าโครงการประชุมการด าเนินงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
  4.มีการประชุมและประสานงานที่เพ่ิมข้ึนมาก จึงใช้งบประมาณในส่วนของค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
และค่าเดนิทางที่เพ่ิมข้ึน 

ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณเพ่ิมข้ึนจากแผนเงินงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

2.4.แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ในข้อ ๒.๒ และ 2.3 สามารถน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างเบื้องต้นได้ดังนี้ 
 1.ให้แต่ละงานศึกษาก าหนดความต้องการในการขอซื ้อขอจ้าง และให้ด าเนินการเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

 2.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
 3.พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนองาน เสนอราคา  
 ๔.จัดท าแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและวางแผนส าหรับกิจกรรมที่ต้องใช้เงิน
งบประมาณนอกแผนเงินงบประมาณ 
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