
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห  
ผลการจัดซื้อจัดจาง  

 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ 
ปงบประมาณ 2563 



 

 

 

  ในแนวทางการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ( Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ประจาํป 2563  ในสวนของ EB 3 (2)  ไดกําหนดใหหนวยงาน 
จัดทํารายงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปท่ีผานมา (ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2563) โดยใหทําการวิเคราะหอยางเปนระบบ ว ิเคราะห ความเส ี่ยงดานการจัดซ้ือจ ัดจาง ว ิเคราะห ผลการ
จ ัดซ ื้อจ ัดจ างว ิเคราะห ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน การจ ัด ซ้ือจัดจาง 
จัดทำข อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจ ัดจาง ประจำปงบประมาณ 2563รวมถึง
นําเสนอข อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจ ัดซ้ือ จ ัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เ พ่ือใหการดำเน ินการจัดซ้ือจ ัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ใน ป ีงบปร ะม าณ 
พ.ศ.2563 ม ีมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐม ีประสิทธิภาพเพ่ิมความโปรง ใส สะดวกต อการ
ตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข าถ ึงข อม ูลไดโดยสะดวกตามพระราชบัญญ ัติข อม ูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540และม ีการปร ับปร ุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเป นไปตามระเบียบหลักเกณฑวิธีปฏ ิบ ัต ิและมต ิ
คณะรั ฐมนตรีที เ ก่ียวของอย าง ถูกต องครบ ถ วนชว ยลดค วามผิ ดพลาดใ นการป ฏิบัต ิง าน ของ
บ ุคลา กรเพ่ือเปนหล  ักประกันใน ระดับหนึ่ง ว  า กา รดำเนินการดานกา รจ ัดซ้ือ จ ัดจ างของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแมทะนั้น ไมม ีการทุจร ิตและ ไม ม ีผลประโยชน ท ับซอนเนื่องจากได ม ีการเ ตรียมการ
ป องก ันลวงหน าไวโดยใหเปนสวนหนึ่ง ในการปฏ ิบ ัติงานประจำ 
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สารบัญ 



 

บทนํา 

1.หลักการและเหตุผล 

 
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ ตองกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกหนวยงาน และตองสอดคลองกับหลักการ คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และตรวจสอบได และปองกันปญหาทุจริต การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ถือเปน

มาตรการสําคัญท่ีสงเสริมกระบวนการปองกันการทุจริต โดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับงบประมาณรายจายแตละป รายการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง และสัญญาใดๆ ท่ีมี

การอนุมัติใหจัดซ้ือจัดจางแลวใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได และพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 กําหนดใหหนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ีในการจัดหาพัสดุ ตอง

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุเพ่ือใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน

ภาครัฐมีความโปรงใส เปนธรรม และเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริตใน

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานภาครัฐจึงตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูล นอกจากใหเปดเผย

ขอมูลจัดซ้ือจัดจางแลว การตรวจสอบความเก่ียวของและความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีท่ีมีสวน

เก่ียวของในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีความโปรงใส  โดยหนวยงานจะตองกําหนดวิธีการ หรือ

กระบวนการในการตรวจสอบ เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนตามนัยมาตรา 126 แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2563  เม่ือเสร็จสิ้น

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางแลว ในแตละปงบประมาณ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง

จะเปนวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดําเนินการ วามีความคุมคา หรือมีความสามารถในการประหยัด

งบประมาณไดมากนอยเพียงใด ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการทบทวนและวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการ

จัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณตอไปใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือวิเคราะห ความเสี่ยงด านการจ ัดซ้ือจ ัดจ างของสํานักงานสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอแมทะ  ประจําปงบประมาณ2563 

2.2  เพื่อใหกา รจ ัดซื้อจ ัดจ างของสํานักงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ให เป ็นไป
ตาม พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.3 เพื่อวิเคราะห ผลการจ ัดซื้อจ ัดจ างในป ีงบประมาณ2563และปร ับปร ุงกระบวนงาน ให
มีประสิทธ ิภาพโปรงใสตร วจสอบไดและ วางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ
2563 ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด 
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3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

3.1  ม ีหล ักประก ันในระด ับหนึ่งว าการดำเน ินการด านการจ ัดซ้ือจ ัดจ างจะไม ม ีการ
ท ุจร ิตและหร ือไม ม ีผลประโยชน ท ับซ อนเนื่องจากได ม ีการ เตรียมการปองก ันล วงหนาไวโดยใหเปนส วน
หน ึ่งของการปฏ ิบัติงานประจํา 

3.2 ม ีมาตรฐานการจ ัด ซ้ือจ ัดจ าง ม  ีประส ิทธิภาพเพ่ิมความโปร งใสสะดวกต อการ
ตรวจสอบลดความผ ิดพลาด ในการปฏ ิบัติงานของเจาหน าท่ี 

3.3 ไดพ  ัฒน าและปร ับป รุง กระบวนการจ ัด ซ้ือจ ัดจ างให เป ็น ไปตาม ระเบ ียบ 
หลักเกณฑวิ ธีปฏ ิบ ัต ิอยางถูกตองครบถวน 
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การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ 

ประจําป งบประมาณ 2563 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ไดรวบรวมขอมูลท่ีตองนํามาวิเคราะห ประกอบดวย 

งบประมาณภาพรวมของหนวยงาน ปงบประมาณ 2563 โดยจําแนกเปนรายหมวด แสดงใหเห็นวาในหมวด

ท่ีมีรายการจัดซ้ือจัดจาง และแสดงเปรียบเทียบใหเห็นสัดสวนของการจัดซ้ือจัดจางแตละประเภท และ

เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไว และใชจายจริงในแตละรายการ ท้ังนี้เพ่ือเปนการวิเคราะหความสุมเสี่ยง

ในการทุจริต และเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ 2563 โดย

การวิเคราะหประกอบดวยองคประกอบ 5 องคประกอบ ดังนี้ 

1. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

2. วิเคราะหความเสี่ยง 

3. วิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 

4. วิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

5. แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการ
จัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ 2563 

 
1. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะไดจัดทํากิจกรรมเฝาระวังระบบบริหารความเสี่ยงดานการ

จัดซ้ือจัดจาง ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ โดยภาพรวม  ดําเนินการตาม พระราชบัญญัติการ

จัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง 

พ.ศ.2546 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดซ้ือจัด

จางของหนวยงาน มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีการแขงขันท่ีเปนธรรม 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในประเด็น  

(1) งบประมาณภาพรวมของหนวยงานโดยจําแนกเปนรายหมวด 

(2) รายการจัดซ้ือจัดจางในแตละหมวด 

(3) เปรียบเทียบสัดสวนของการจัดซ้ือจัดจางแตละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณ

ท่ีตั้งไว และใชจายจริงในแตละรายการ  

(4) รอยละของจํานวนรายการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2563 จําแนกตามวิธีการ

จัดซ้ือจัดจาง 

(5) รอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ 2563 

จําแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจาง 
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1.1   งบประมาณภาพรวมของหนวยงานจําแนกเปนรายหมวด 

ตารางท่ี 1 การจัดซ้ือจัดจางตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 จําแนกแหลง

งบประมาณ 

หมวด งบประมาณ รอยละ 
เงินงบประมาณ 94,787.00 100 
เงินนอกงบประมาณ 99,535.00 100 

รวม 194,340.00 100 

 

1.2 เปรียบเทียบสัดสวนของการจัดซ้ือจัดจางแตละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไว 

และใชจายจริงในแตละรายการ  

 ตารางท่ี 2รอยละของการจัดซ้ือจัดจางตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แตละ

ประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไวและใชจายจริง 

ประเภท งบประมาณท่ีตั้งไว เบิกจายจริง 
รอยละของการเบิกจาย

แตละประเภท 

คาวัสดุสํานักงาน 15,000.00 15,000.00 100.00 

คาวัสดุงานบานงานครัว 8,000.00 8,000.00 100.00 

คาวัสดุคอมพิวเตอร 12,000.00 12,000.00 100.00 

คาเชาสัญญาณอินเตอรเนต 9,840.00 9,840.00 100.00 

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 96,000.00   96,000.00   100.00 

คาใชสอย 149,500.00 149,500.00 100.00 

รวม 194,340.00 194,340.00 100.00 
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1.3 รอยละของจํานวนรายการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตามวิธีการ
จัดซ้ือจัดจาง 

 ตารางท่ี 3 รอยละของจํานวนรายการจัดซ้ือจัดจางตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนรายการ รอยละ 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป - - 
วิธีคัดเลือก - - 
วิธีเฉพาะเจาะจง 29 100.00 

 

1.4  รอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

จําแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจาง 

 ตารางท่ี 4รอยละจํานวนงบประมาณท่ีจัดซ้ือจัดจางตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง งบประมาณ รอยละ 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป - - 
วิธีคัดเลือก - - 
วิธีเฉพาะเจาะจง 194,340.00 100.00 
รวม 194,340.00 100.00 

 

2. วิเคราะหความเส่ียง 

ข้ันตอนท่ี 1 ระบุความเส่ียง 

 การระบุความเสี่ยง โดยนําขอมูลท่ีไดจากข้ันเตรียมการประเมินความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง 

ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ในประเภทความเสี่ยงซ่ึงเปน Unknown Factor ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ระบุความเสี่ยงท่ีเปน Unknown Factor  

 
ข้ันตอนการปฏิบัติ 

ระบุรายละเอียดความเส่ียง 

Know Factor Unknown Factor 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยง 

1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2. มีการแบงซ้ือแบงจาง 

3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี 

- ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการ

พยากรณประมาณการไว

ลวงหนา ปญหา พฤติกรรม 

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได 
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ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหสถานะความเส่ียง 

 จากข้ันตอนท่ี 1 เม่ือทําการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงดําเนินการวิเคราะหสถานะความเสี่ยงดาน

การจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ อันอาจจะเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชนทับ

ซอน ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในชองสีไฟจราจร  

 

สี ระดับความเส่ียง 

 
ความเส่ียงระดับต่ํา 

 
ความเส่ียงระดับปานกลาง  เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน

สามารถใชความรอบคอบ ระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

 
ความเส่ียงระดับสูง  เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคนหลายหนวยงาน ภายในองคกร 

มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ 

 
ความเส่ียงระดับสูงมาก  เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก ไมสามารถ

ตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิด หรืออยางสมํ่าเสมอ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยงดานจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ตามรายสีไฟ

จราจร 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง ของ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ 

เขียว เหลือง สม แดง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยง 

1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2. มีการแบงซ้ือแบงจาง 

3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี 
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ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเส่ียง 

 จากนั้นนําข้ันตอนความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ท่ีมี

ความเสี่ยงสถานะระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางท่ี 2 มาทําการคนหาความเสี่ยงรวม ซ่ึงระดับความ

เสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ไดจาก 

ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง X ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ   มีเกณฑใหคา ดังนี้ 

 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

  3.1.1 ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรม

หรือ ข้ันตอนนั้นเปน MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตองทําการ

ปองกัน ไมดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาท่ีอยูในระดับ 3 หรือ 2 

  3.1.2 ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 

แสดงวากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปน SHOULDหมายถึงมีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการ

ทุจริต คาของ SHOULD คือ คาท่ีอยูในระดับ 1 เทานั้น 

 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

  3.2.1 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง

หนวยงานผูกํากับดูแล คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

  3.2.2 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได

ลด รายจายเพ่ิม คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

  3.2.3 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย มี

คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

  3.2.4 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบตอกระบวนงานภายใน หรือ

กระทบดานการเรียนรู องคความรู คาอยูท่ี 1 หรือ 2 

 

 ตารางท่ี 3 ระดับความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงดานการ

จัดซ้ือจัดจาง ของ สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอแมทะ 

ระดับความจําเปน

ของการเฝาระวัง 

     3     2     1 

ระดบัความรุนแรง

ของผลกระทบ 

3     2     1 

คาความเสี่ยงรวม   

= 

จําเปน X รุนแรง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2. มีการแบงซ้ือแบงจาง 
3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัวใน
ตําแหนงหนาท่ี 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 
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 จากนั้น นํามาพิจารณาระดับความจําเปนของการเฝาระวัง/ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 

ตามขอ 3.1 และขอ 3.2  ดังตารางท่ี 3.1 ถึงตารางท่ี 3.2  

ตารางท่ี 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง ของ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ 

กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก                    

MUST                        3     

2 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง   

SHOULD                        

1 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2. มีการแบงซ้ือแบงจาง 
3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี 

 

- 

- 

- 

 

1 

1 

1 

ตารางท่ี 3.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง ของ   

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ 

1 2 3 

ผูมีสวนไดสวนเสียหนวยงานกํากับดูแล 

ผลกระทบทางการเงินรายไดลด รายจายเพ่ิม 

ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย 

ผลกระทบตอกระบวนการภายใน 

X 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ข้ันตอนท่ี 4 ประเมินการควบคุมความเส่ียง 

 นําคาความเสี่ยงรวมจากตารางท่ี 3 มาทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัด
จางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานดาน
การจัดซ้ือจัดจาง อยูในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ และเฝาระวังในงานปกติ กําหนดเกณฑ
คุณภาพการจัดการ แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑคุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 

องคกรไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีการจายเงินเพ่ิม 
พอใช จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ

ผลงานองคกรยอมรับได มีความเขาใจ 
ออน จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมมีรายจาย มีผลกระทบถึง

ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
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ตารางท่ี 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แมทะ 
 

กระบวนการท่ีมีความเสี่ยง 
คุณภาพ 

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 
กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจาง ของ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ 
 

ด ี 2   

 
 จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แมทะ มีความเสี่ยงระดับต่ํา (2) 
 
 
ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเส่ียง 
 นําประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ มี
ความเสี่ยงระดับต่ํา (2) มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ 
 

แผนบริหารความเส่ียงฯ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจางของ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ 

1. มีการควบคุมกํากับโดยหัวหนาเจาหนาท่ี ในการใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. แนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุดานการจัดซ้ือจัดจาง และแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธีของหนวยงาน 

 
 
ข้ันตอนท่ี 6 จัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 
 จัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แมทะ โดยการแยกสถานการณเฝาระวังความเสี่ยงออกเปน 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพ่ือ
ติดตามเฝาระวัง และประเมินการบริหารความเสี่ยง 
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สถานะสีและรับดับของสถานะความเสี่ยงดังตารางท่ี 6 
 
สถานะสี ระดับของสถานะความเส่ียง 

 ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตอง
ทํากิจกรรมเพ่ิม 

 เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขได
ทันทวงที ตามมาตรการ นโยบายท่ีเตรียมไว 
แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
ระดบัความรุนแรง <3 

 เกิดกรณีท่ีอยูในขาย ยังแกไขไมได ควรมี
มาตรการ นโยบาย เพ่ิมข้ึน แผนใชไมไดผล 
ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง ระดับความ
รุนแรง >3 

 
 
ตารางท่ี 6 จัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แมทะ 
 

กิจกรรม 
เหตุการณ สถานะความเส่ียง 

ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจาง
ของ สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอแมทะ 

1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2. มีการแบงซ้ือแบงจาง 

3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัว

ในตําแหนงหนาท่ี 

 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 
 
ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําระบบบริหารความเส่ียง 
 
 นํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ 
จากตารางท่ี 6 ท่ีจําแนกสถานะความเสี่ยงออกเปน 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะ
เพ่ือทําระบบบริหารความเสี่ยง ซ่ึงรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแมทะ ท่ีวิเคราะหไดนั้นมีสถานะความเสี่ยงเปนสีเขียว กลาวคือ สามารถยอมรับได และ
ตองกําหนดกิจกรรมเฝาระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
 ในข้ันตอนท่ี 7 นี้ สถานะความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ
นั้น ไมอยูในขายความเสี่ยง แตอยางไรก็ตามควรท่ีจะมีการเฝาระวัง จึงกําหนดมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม ดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 ตารางจัดทําระบบความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ 
 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
กระบวนงานการจัดซ้ือจัดจาง
ของ สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอแมทะ 

1. ออกประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ เรื่อง นโยบายและ
มาตรการเพ่ือปองกันการทุจริต และสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัด
จางเพ่ือเปนหนวยงานคุณธรรมและความโปรงใส 
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจาง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซ้ือจัดจางทุกวิธีของหนวยงาน 
 

 
 สรุปดังนี้วา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะวิเคราะหความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ โดยเครื่องมือวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองคกร ซ่ึง
การวิเคราะหความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง และเครื่องมือวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายใน
องคกรท่ีนํามาใชนี้จะเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวาการดําเนินการดานการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแมทะ ไมมีการทุจริต หรือมีผลประโยชนทับซอนระหวางผูปฏิบัติงานดานการพัสดุและ
หรือเจาหนาท่ีในหนวยงานกับผูเสนองานในการจัดซ้ือจัดจางเกิดข้ึน หากแมกรณีท่ีพบกับการทุจริตใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมคาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาสวนราชการอ่ืน หรือหากเกิด
ความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาสวนราชการอ่ืนท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
มาใช จากการวิเคราะหความเสี่ยงงานการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ มีสถานะ
ความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมอยูในขายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเปนสีเขียว ซ่ึง
หมายถึงระดับการยอมรับได หากแตตองกําหนดกิจกรรมเฝาระวังในระบบบริหารความเสี่ยงดานการจัดซ้ือ
จัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะอยางตอเนื่อง 
 ประเด็นดังกลาวนี้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะไดจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงโดยกําหนด
มาตรการในการเฝาระวังประเด็นความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวย 

1. ออกประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ เรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือปองกันการ
ทุจริต และสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือเปนหนวยงานคุณธรรมและความโปรงใส 

2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจาง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธี
ของหนวยงาน ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดาน
การจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.25 60 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนโดยท่ีกิจกรรมเฝา
ระวังในระบบบริหารความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ มีมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ เพ่ิม
ความโปรงใส สะดวกตอการตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และเจาหนาท่ีในหนวยงาน ปฏิบัติตนตาม
กรอบจรรยาบรรณ มีความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดในการปฏิบัตงิาน 
ใหการจัดซ้ือจัดจางมีความประหยัด มีความคุมคาและสมประโยชนตอหนวยงานอยางสูงสุด 
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3. วิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัดดานการจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะเสนอปญหาอุปสรรคและกระบวนงานดานการจัดซ้ือจัดจางของ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายการจัดซ้ือจัดจางจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic 

Bidding : e-bidding) ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2558 เปน พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซ่ึงมีผลทําใหยกเลิกบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหาร

พัสดุเดิม ทําใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุขาดความรู ความเขาใจ ข้ันตอนในการดําเนินงานใหม กอใหเกิดความ

ไมชัดเจนในการปฏิบัติงาน เกิดความลาชาในกระบวนงานดานการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอแมทะ โดยภาพรวม 

(2) การจัดซ้ือจัดจางบางรายการตองดําเนินการอยางเรงดวน ทําใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะ

ผิดพลาดในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามกฎหมายใหมได 

(3) ปจจัยท่ีสงผลใหการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปของ

หนวยงาน เชน ราคาพัสดุมีอัตราเพ่ิมข้ึน การจัดสรรงบประมาณในรอบแรกไมเพียงพอ ทําใหการ

ดําเนินการบางรายการ/โครงการ ไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ทําใหไดรับพัสดุลาชา และไมตรงตาม

ความตองการของผูใชงาน 

 

4. วิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2563วิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน

การจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ โดยเปรียบเทียบงบประมาณท่ีตั้งไวตาม

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 กับผลของงบประมาณท่ีใชจายจริงในการ

จัดซ้ือจัดจาง โดยภาพรวม ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 256 2 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 โดยตั้งงบประมาณไว 

194,340.00 บาท เบิกจายจริง 194,340.00 บาท คิดเปน 100 % โดยใชเงินงบดําเนินการ ซ่ึงการจัดหาแต

ละครั้ง จํานวนวัสดุ และวงเงินไมมากนัก เพียงพอสําหรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานใน 1 ป โดยไมเกิน

วงเงินท่ีไดรับจัดสรร 
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5. แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะนําเสนอขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัด

จาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

(1) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะวิเคราะหความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจางของ สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอแมทะ ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือกําหนดมาตรการในการเฝาระวังประเด็นความ

เสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง 

(2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

และมาตรการเพ่ือปองกันการทุจริต และสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือเปนหนวยงาน

คุณธรรมและความโปรงใส 

(3) ใหมีการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือนตามแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง

ในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

มาตรา 9 (8) ท่ีระบุหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวให

ประชาชนเขาตรวจดูได ดําเนินการ ดังนี้ 

      3.1 จัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1)เสนอผูบริหาร

ของหนวยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาตผูบริหารของหนวยงานนําแบบสรุปผลการดําเนินงาน

จัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ข้ึนเว็บไซดของหนวยงาน 

 3.2 สงแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในรูปเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสไปใหเลขา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอแมทะ ทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป ประกอบดวย 

    - หนังสือเสนอผูบริหาร  

    - แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  

    - Print Screen หนาเว็บไซดของหนวยงาน 

 (4)  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปของหนวยงาน 3 แหลง ดังนี้ 1. เว็บไซต

กรมบัญชีกลาง 2. เว็บไซตหนวยงาน 3. ปดประกาศท่ีหนวยงาน 

(4) จัดอบรมใหความรูพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

และกฎระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหแกผูปฏิบัติงานดานพัสดุ หรือ

ผูเก่ียวของ  

(5) หัวหนาเจาหนาท่ี กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเด็นการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 

ประจําป การรายงานผลตามแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปอยางรอบคอบและรัดกุม 

(6) หัวหนาเจาหนาท่ี กํากับ ดูแล เจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงานดานพัสดุใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ถูกตอง เปนไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติท่ีกําหนด เพ่ือปองกันการทุจริต และการเกิดผล

ประโยชนทับซอนอยางรอบคอบและรัดกุม 

13 



 

(7) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอแมทะจัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให

ผูปฏิบัติงานดานพัสดุไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตอง เปนไปตามคูมือฯ ท่ีกําหนด 

(8) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอแมทะเปนเจาภาพหลักในการจัดการความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

วิเคราะหสภาพปญหาดวย SWOT Analysis 

Strengths (จุดแข็ง) 

1. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตางอยางมีจรรยาบรรณโดยยึด กฎหมาย ระเบียบ และวินัยทาง

การเงินการคลังอยาง เครงครัด 

2. บุคลากรมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิในการปฏิบัติงาน 

3. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและใหความสําคัญกับนโยบายการบริหารงาน 

4. บุคลากรมีการทํางานเปนทีมและพรอมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลง 

Weaknesses (จุดออน) 

1. ประสบการณการทํางานของบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

2. บุคลากรสวนใหญปฏิบัติงานเปนไปตามคําสั่งโดยไมกลาตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น 

3. บุคลากรบางสวนมีความรูไมตรงกับภารกิจท่ีปฏิบัติหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

4. งบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานมีจํากัด 

5. ปริมาณงานเรงดวนจํานวนมากมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความผิดพลาดได 

6. กระบวนการทํางานนอกเหนือจากระเบียบพัสดุ มีหลายข้ันตอน 

7. โปรแกรมทรัพยสินไมทันสมัย 

Opportunities (โอกาส) 

1. มีการจัดประชุม/อบรมเก่ียวกับระเบียบพัสดุเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ถายทอดประสบการณจากผูมี

ความรูความสามารถและผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

2. การไดรับบริจาคเงินจากองคกรตางๆ ชุมชน และเครือขายเพ่ือสนับสนุนการจัดซ้ือวัสดุ/

อุปกรณการแพทย 

3. จํานวนประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหมีการใชบริการมากข้ึน 

4. มีเว็บไซตของหนวยงานในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ไปสูสาธารณชน 

5. มีระบบการสื่อสารท้ังทางดานเอกสารและคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสม 

6. มีเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เชน ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-GP), 

โปรแกรมทะเบียนคุมครุภัณฑ, โปรแกรม Drug (การเบิกจายพัสดุ) เปนตน 
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Threats (อุปสรรค) 

1. กฎหมาย ระเบียบ มตคิรม.และหลักเกณฑดานการเงินการคลังมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงบอยเกิดความยุงยากในการปฏิบัติงาน 

2. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-

GP) มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมบอย ทําใหผูปฏิบัติงานสับสน สงผลใหปฏิบัติงานลาชาเปนบางกรณี 

3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สงผลตอการกําหนดแผนปฏิบัติงานแลการบริหารงบประมาณ

ทําใหเกิดการกระจุกตัวในการใชจายงบประมาณ ในชวงสิ้นปงบประมาณ ระบบปฏิบัติงานเชน GFMIS และ 

e-GP ลาชา ขัดของบอย เนื่องจากผูใชบริการมีจํานวนมาก 

4. ผูขาย/ผูรับจาง (บริษัท/หาง/ราน) สงเอกสาร ขอมูลหรือหลักฐานเพ่ือประกอบการเบิกจาย

ลาชาและไมเห็นความสําคัญทําใหการบริการลาชา 

5. โปรแกรมทรัพยสินไมทันสมัย 
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การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจางใน

ปงบประมาณ 256๓ 

1. ประชุม/ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล (รพ.สต.) ทุกแหงในสังกัด จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป (ขอมูลประกอบดวย อัตรา

การใชยอนหลัง 3 ป , อัตราคงคลังท่ีเหลือ ณ ปจจุบัน , ประมาณการใชในปถัดไป เปนตน) โดยจัดสงให

งานพัสดุกอนสิ้นปงบประมาณ และใหทุกหนวยงานดําเนินการเบิกใชตามแผนท่ีกําหนด เพ่ือลดความเสี่ยง

ในการเบิกจายพัสดุ 

2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

(รพ.สต) ทุกแหงในสังกัด กอนดําเนินการตัดจายพัสดุ เพ่ือยืนยันความถูกตองของรายงาน และจํานวนท่ีขอ

เบิกใชทุกครั้ง 

3. กอนดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตองประสานงานกับผูใชเพ่ือยืนยันความถูกตองของรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ (สเปค) เพ่ือใหไดพัสดุตรงตามความตองการ  

4. การใชมาตรการลดตนทุนใหทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือลดคาใชจาย

ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแจหม และติดตามประเมินผลในทุกรายไตรมาส เพ่ือใหเกิดความคุมคา 

รักษาผลประโยชนทางราชการและผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

5. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานพัสดุ ตองศึกษาระเบียบพัสดุ ทําความเขาใจ สอบถามผูท่ีมีประสบการณ 

เขารับการประชุม/อบรมเก่ียวกับงานพัสดุทุกครั้ง ติดตามขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได 
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