รายงานการวิเคราะห
ผลการจัดซื้อจัดจาง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ
ปงบประมาณ 2563

คํานํา
ในแนวทางการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ( Evidence Based Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) ประจําป 2563 ในสวนของ EB 3 (2) ไดกําหนดใหหนวยงาน
จัดทํารายงานที่แสดงถึงการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปที่ผานมา (ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2563) โดยใหทําการวิเคราะหอยางเปนระบบ วิเคราะหความเส ี่ยงดานการจั ดซื้อ จ ัด จาง วิเคราะหผลการ
จ ัดซื้อจ ัดจ างวิเ คราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน การจ ัด ซื้อ จั ด จ า ง
จัดทำขอเสนอแนะแนวทางการปรับ ปรุง กระบวนการจั ดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2563รวมถึง
นําเสนอข อ เสนอแนะแนวทางการปรับ ปรุง กระบวนการจ ัด ซื้ อ จ ัด จ างในป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่ อ ให ก ารดำเน ิน การจั ด ซื้ อ จ ัด จ า งของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ
ใน ป ีงบปร ะม าณ
พ.ศ.2563 ม ีม าตรฐานการจั ด ซื้ อจั ดจ า งภาครั ฐ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ม ความโ ปรง ใส สะดวกตอ การ
ตรวจสอบ ประชาชนสามารถเขาถึงขอ มูล ไดโดยสะดวกตามพระราชบัญ ญัติขอ มูล ขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540และมีการปรับปรุงกระบวนการจั ดซื้อ จัดจ างเป นไปตามระเบี ยบหลั กเกณฑวิธี ป ฏิบ ัติและมติ
คณะรั ฐ มนตรีที  เ กี่ ย วข อ งอย  า งถู ก ต อ งครบ ถ ว นชว ยลดค วามผิ ด พลาดใ นการป ฏิ บั ติ ง าน ของ
บ ุคลา กรเพื่อเปนหล ัก ประกันใน ระดับหนึ่ง ว า กา รดำเนิ น การด า นกา รจ ัดซื้อ จ ัด จ า งของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแมทะนั้น ไมมีการทุจริตและ ไมมี ผลประโยชน ทั บ ซ อ นเนื่อ งจากไดมี การเตรี ย มการ
ป อ งกันล วงหน าไวโดยให เป น ส วนหนึ่ง ในการปฏิบัติงานประจำ

คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ

สารบัญ
หนา
บทนํา

1

การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางของ สสอ. แมทะ

3

ประจําป งบประมาณ 2563
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง

3

การวิเคราะหความเสี่ยง

5

วิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัดดานการจัดซื้อจัดจาง
ของ สสอ. แมทะประจําปงบประมาณ 2563

12

วิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

12

แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
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1

บทนํา
1.หลักการและเหตุผล
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ ตองกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกหนวยงาน และตองสอดคลองกับหลักการ คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และตรวจสอบได และปองกันปญหาทุจริต การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ถือเปน
มาตรการสําคัญที่สงเสริมกระบวนการปองกันการทุจริต โดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายแตละป รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และสัญญาใดๆ ที่มี
การอนุมัติใหจัดซื้อจัดจางแลวใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได และพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 กําหนดใหหนวยงานรัฐที่มีหนาที่ในการจัดหาพัสดุ ตอง
เปดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุเพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
ภาครัฐมีความโปรงใส เปนธรรม และเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐจึงตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูล นอกจากใหเปดเผย
ขอมูลจัดซื้อจัดจางแลว การตรวจสอบความเกี่ยวของและความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ที่มีสวน
เกี่ยวของในกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีความโปรงใส
โดยหนวยงานจะตองกําหนดวิธีการ หรือ
กระบวนการในการตรวจสอบ เพื่อเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนตามนัยมาตรา 126 แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2563 เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการจัดซื้อจัดจางแลว ในแตละปงบประมาณ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
จะเปนวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดําเนินการ วามีความคุมคา หรือมีความสามารถในการประหยัด
งบประมาณไดมากนอยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการทบทวนและวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางในปงบประมาณตอไปใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อวิเคราะหความเสี่ย งดา นการจั ดซื้อจั ดจางของสํานักงานสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอแมทะ ประจําปงบประมาณ2563
2.2 เพื่อใหกา รจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ให เป็น ไป
ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.3 เพื่อ วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในปีงบประมาณ2563และปรับปรุงกระบวนงาน ให
มีประสิท ธิภาพโปรงใสตร วจสอบไดและ วางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ
2563 ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด
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3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
3.1 มีห ลักประกันในระดับหนึ่ง ว าการดำเนิน การดา นการจัดซื้อ จัด จา งจะไมมีก าร
ทุจริตและหรือไมมีผลประโยชนทับซอนเนื่องจากไดมีการ เตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปน สวน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา
3.2 มีม าตรฐานการจ ัด ซื้อ จ ัด จา ง ม ีป ระสิท ธิภ าพเพิ่ มความโปร งใสสะดวกตอการ
ตรวจสอบลดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
3.3 ได พ ัฒน าและปร ับป รุ ง กระบวนการจ ั ด ซื้ อ จ ั ด จ  า งให เ ป ็น ไปตาม ระเบ ี ยบ
หลักเกณฑวิ ธี ป ฏ ิบั ติ อยางถูกตองครบถวน
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การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ
ประจําป งบประมาณ 2563
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ไดรวบรวมขอมูลที่ตองนํามาวิเคราะห ประกอบดวย
งบประมาณภาพรวมของหนวยงาน ปงบประมาณ 2563 โดยจําแนกเปนรายหมวด แสดงใหเห็นวาในหมวด
ที่มีรายการจัดซื้อจัดจาง และแสดงเปรียบเทียบใหเห็นสัดสวนของการจัดซื้อจัดจางแตละประเภท และ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว และใชจายจริงในแตละรายการ ทั้งนี้เพื่อเปนการวิเคราะหความสุมเสี่ยง
ในการทุจริต และเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ 2563 โดย
การวิเคราะหประกอบดวยองคประกอบ 5 องคประกอบ ดังนี้
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
2. วิเคราะหความเสี่ยง
3. วิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด
4. วิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
5. แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ 2563
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะไดจัดทํากิจกรรมเฝาระวังระบบบริหารความเสี่ยงดานการ
จัดซื้อจัดจาง ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ โดยภาพรวม ดําเนินการตาม พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง
พ.ศ.2546 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดซื้อจัด
จางของหนวยงาน มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีการแขงขันที่เปนธรรม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในประเด็น
(1) งบประมาณภาพรวมของหนวยงานโดยจําแนกเปนรายหมวด
(2) รายการจัดซื้อจัดจางในแตละหมวด
(3) เปรียบเทียบสัดสวนของการจัดซื้อจัดจางแตละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ที่ตั้งไว และใชจายจริงในแตละรายการ
(4) รอยละของจํานวนรายการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2563 จําแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจาง
(5) รอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ 2563
จําแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจาง
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1.1 งบประมาณภาพรวมของหนวยงานจําแนกเปนรายหมวด
ตารางที่ 1 การจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 จําแนกแหลง
งบประมาณ
หมวด

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

รวม

งบประมาณ
94,787.00
99,535.00
194,340.00

รอยละ
100
100
100

1.2 เปรียบเทียบสัดสวนของการจัดซื้อจัดจางแตละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว
และใชจายจริงในแตละรายการ
ตารางที่ 2รอยละของการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แตละ
ประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไวและใชจายจริง
ประเภท
คาวัสดุสํานักงาน

งบประมาณที่ตั้งไว

เบิกจายจริง

รอยละของการเบิกจาย
แตละประเภท

15,000.00

15,000.00

100.00

8,000.00

8,000.00

100.00

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

149,500.00

149,500.00

100.00

194,340.00

194,340.00

100.00

คาวัสดุงานบานงานครัว
คาวัสดุคอมพิวเตอร

คาใชสอย
รวม

5
1.3 รอยละของจํานวนรายการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจาง
ตารางที่ 3 รอยละของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง

จํานวนรายการ
29

รอยละ
100.00

1.4 รอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2563
จําแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจาง
ตารางที่ 4รอยละจํานวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม

งบประมาณ

194,340.00
194,340.00

รอยละ
100.00
100.00

2. วิเคราะหความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยง โดยนําขอมูลที่ไดจากขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ในประเภทความเสี่ยงซึ่งเปน Unknown Factor ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยงที่เปน Unknown Factor
ระบุรายละเอียดความเสี่ยง
ขั้นตอนการปฏิบัติ
Know Factor
Unknown Factor
กระบวนการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
2. มีการแบงซื้อแบงจาง
3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่

-

ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ
พยากรณประมาณการไว
ลวงหนา ปญหา พฤติกรรม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหสถานะความเสี่ยง
จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อทําการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงดําเนินการวิเคราะหสถานะความเสี่ยงดาน
การจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ อันอาจจะเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชนทับ
ซอน ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในชองสีไฟจราจร
ระดับความเสี่ยง

สี
ความเสี่ยงระดับต่ํา

ความเสี่ยงระดับปานกลาง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงาน
สามารถใชความรอบคอบ ระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได
ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคนหลายหนวยงาน ภายในองคกร
มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก ไมสามารถ
ตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิด หรืออยางสม่ําเสมอ

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงดานจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ตามรายสีไฟ
จราจร
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง ของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ
กระบวนการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
2. มีการแบงซื้อแบงจาง
3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่

เขียว

เหลือง

สม

แดง
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง
จากนั้นนําขั้นตอนความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ที่มี
ความเสี่ยงสถานะระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ 2 มาทําการคนหาความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความ
เสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ไดจาก
ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีเกณฑใหคา ดังนี้
3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
3.1.1 ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรม
หรือ ขั้นตอนนั้นเปน MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทําการ
ปองกัน ไมดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ 3 หรือ 2
3.1.2 ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ
แสดงวากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปน SHOULDหมายถึงมีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต คาของ SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ 1 เทานั้น
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง
หนวยงานผูกํากับดูแล คาอยูที่ 2 หรือ 3
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได
ลด รายจายเพิ่ม คาอยูที่ 2 หรือ 3
3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย มี
คาอยูที่ 2 หรือ 3
3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบตอกระบวนงานภายใน หรือ
กระทบดานการเรียนรู องคความรู คาอยูที่ 1 หรือ 2
ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงดานการ
จัดซื้อจัดจาง ของ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแมทะ
กระบวนการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ
2. มีการแบงซื้อแบงจาง
3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัวใน
ตําแหนงหนาที่

ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง
3

2

1

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
3

2

1

คาความเสี่ยงรวม
=
จําเปน X รุนแรง

1

2

2

1

2

2

1

2

2
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จากนั้น นํามาพิจารณาระดับความจําเปนของการเฝาระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตามขอ 3.1 และขอ 3.2 ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง ของ กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST
3
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ
กระบวนการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
2. มีการแบงซื้อแบงจาง
3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่

2

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD
1

-

1

-

1

-

1

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง ของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ
ผูมีสวนไดสวนเสียหนวยงานกํากับดูแล
ผลกระทบทางการเงินรายไดลด รายจายเพิ่ม
ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย
ผลกระทบตอกระบวนการภายใน

1

2

3

X
X
X
X

-

-

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง
นําคาความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัด
จางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดาน
การจัดซื้อจัดจาง อยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ และเฝาระวังในงานปกติ กําหนดเกณฑ
คุณภาพการจัดการ แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ดี
พอใช
ออน

เกณฑคุณภาพการจัดการ
จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน
องคกรไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีการจายเงินเพิ่ม
จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ
ผลงานองคกรยอมรับได มีความเขาใจ
จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มมีรายจาย มีผลกระทบถึง
ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ
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ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แมทะ
กระบวนการที่มีความเสี่ยง
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจาง ของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ

คุณภาพ
การจัดการ
ดี

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง
คาความเสี่ยง
คาความเสี่ยง
คาความเสี่ยง
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
2

จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แมทะ มีความเสี่ยงระดับต่ํา (2)
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
นําประเมินการควบคุมความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ มี
ความเสี่ยงระดับต่ํา (2) มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ
แผนบริหารความเสี่ยงฯ
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจางของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ

มาตรการ
1. มีการควบคุมกํากับโดยหัวหนาเจาหนาที่ ในการใหเจาหนาที่
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
2. แนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุดานการจัดซื้อจัดจาง และแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจางทุกวิธีของหนวยงาน

ขั้นตอนที่ 6 จัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
จัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แมทะ โดยการแยกสถานการณเฝาระวังความเสี่ยงออกเปน 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อ
ติดตามเฝาระวัง และประเมินการบริหารความเสี่ยง
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สถานะสีและรับดับของสถานะความเสี่ยงดังตารางที่ 6
สถานะสี

ระดับของสถานะความเสี่ยง
ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตอง
ทํากิจกรรมเพิ่ม
เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขได
ทันทวงที ตามมาตรการ นโยบายที่เตรียมไว
แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง
ระดับความรุนแรง <3
เกิดกรณีที่อยูในขาย ยังแกไขไมได ควรมี
มาตรการ นโยบาย เพิ่มขึ้น แผนใชไมไดผล
ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง ระดับความ
รุนแรง >3

ตารางที่ 6 จัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แมทะ
กิจกรรม
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจาง
ของ สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอแมทะ

เหตุการณ
ความเสี่ยงการทุจริต
1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ
2. มีการแบงซื้อแบงจาง
3. แสวงหาผลประโยชนสวนตัว
ในตําแหนงหนาที่

สถานะความเสี่ยง
เขียว
เหลือง
แดง



-

-



-

-

ขั้นตอนที่ 7 จัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
นํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ
จากตารางที่ 6 ที่จําแนกสถานะความเสี่ยงออกเปน 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะ
เพื่อทําระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแมทะ ที่วิเคราะหไดนั้นมีสถานะความเสี่ยงเปนสีเขียว กลาวคือ สามารถยอมรับได และ
ตองกําหนดกิจกรรมเฝาระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ
นั้น ไมอยูในขายความเสี่ยง แตอยางไรก็ตามควรที่จะมีการเฝาระวัง จึงกําหนดมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ตารางจัดทําระบบความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ
กิจกรรม
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจาง
ของ สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอแมทะ

มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
1. ออกประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ เรื่อง นโยบายและ
มาตรการเพื่อปองกันการทุจริต และสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัด
จางเพื่อเปนหนวยงานคุณธรรมและความโปรงใส
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจาง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซื้อจัดจางทุกวิธีของหนวยงาน

สรุปดังนี้วา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะวิเคราะหความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ โดยเครื่องมือวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองคกร ซึ่ง
การวิเคราะหความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง และเครื่องมือวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายใน
องคกรที่นํามาใชนี้จะเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวาการดําเนินการดานการจัดซื้อจัดจางของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแมทะ ไมมีการทุจริต หรือมีผลประโยชนทับซอนระหวางผูปฏิบัติงานดานการพัสดุและ
หรือเจาหนาที่ในหนวยงานกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจางเกิดขึ้น หากแมกรณีที่พบกับการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาสวนราชการอื่น หรือหากเกิด
ความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาสวนราชการอื่นที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
มาใช จากการวิเคราะหความเสี่ยงงานการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ มีสถานะ
ความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางที่ไมอยูในขายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเปนสีเขียว ซึ่ง
หมายถึงระดับการยอมรับได หากแตตองกําหนดกิจกรรมเฝาระวังในระบบบริหารความเสี่ยงดานการจัดซื้อ
จัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะอยางตอเนื่อง
ประเด็นดังกลาวนี้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะไดจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงโดยกําหนด
มาตรการในการเฝาระวังประเด็นความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวย
1. ออกประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ เรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อปองกันการ
ทุจริต และสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางเพื่อเปนหนวยงานคุณธรรมและความโปรงใส
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจาง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจางทุกวิธี
ของหนวยงาน ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดาน
การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.25 60 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนโดยที่กิจกรรมเฝา
ระวังในระบบบริหารความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ มีวัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพิ่ม
ความโปรงใส สะดวกตอการตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และเจาหนาที่ในหนวยงาน ปฏิบัติตนตาม
กรอบจรรยาบรรณ มีความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดในการปฏิบัตงิ าน
ใหการจัดซื้อจัดจางมีความประหยัด มีความคุมคาและสมประโยชนตอหนวยงานอยางสูงสุด
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3. วิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัดดานการจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะเสนอปญหาอุปสรรคและกระบวนงานดานการจัดซื้อจัดจางของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายการจัดซื้อจัดจางจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic
Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 เปน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลทําใหยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหาร
พัสดุเดิม ทําใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุขาดความรู ความเขาใจ ขั้นตอนในการดําเนินงานใหม กอใหเกิดความ
ไมชัดเจนในการปฏิบัติงาน เกิดความลาชาในกระบวนงานดานการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอแมทะ โดยภาพรวม
(2) การจัดซื้อจัดจางบางรายการตองดําเนินการอยางเรงดวน ทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะ
ผิดพลาดในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามกฎหมายใหมได
(3) ปจจัยที่สงผลใหการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปของ
หนวยงาน เชน ราคาพัสดุมีอัตราเพิ่มขึ้น การจัดสรรงบประมาณในรอบแรกไมเพียงพอ ทําใหการ
ดําเนินการบางรายการ/โครงการ ไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ทําใหไดรับพัสดุลาชา และไมตรงตาม
ความตองการของผูใชงาน
4. วิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563วิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน
การจัดซื้อจัดจางของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไวตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 กับผลของงบประมาณที่ใชจายจริงในการ
จัดซื้อจัดจาง โดยภาพรวม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 256 2 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยตั้งงบประมาณไว
194,340.00 บาท เบิกจายจริง 194,340.00 บาท คิดเปน 100 % โดยใชเงินงบดําเนินการ ซึ่งการจัดหาแต
ละครั้ง จํานวนวัสดุ และวงเงินไมมากนัก เพียงพอสําหรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานใน 1 ป โดยไมเกิน
วงเงินที่ไดรับจัดสรร
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5. แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะนําเสนอขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัด
จาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
(1) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะวิเคราะหความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจางของ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแมทะ ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อกําหนดมาตรการในการเฝาระวังประเด็นความ
เสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง
(2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และมาตรการเพื่อปองกันการทุจริต และสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางเพื่อเปนหนวยงาน
คุณธรรมและความโปรงใส
(3) ใหมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนตามแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
ในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
มาตรา 9 (8) ที่ระบุหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได ดําเนินการ ดังนี้
3.1 จัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1)เสนอผูบริหาร
ของหนวยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาตผูบริหารของหนวยงานนําแบบสรุปผลการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ขึ้นเว็บไซดของหนวยงาน
3.2 สงแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสไปใหเลขา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแมทะ ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบดวย
- หนังสือเสนอผูบริหาร
- แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1)
Print Screen หนาเว็บไซดของหนวยงาน
(4) ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปของหนวยงาน 3 แหลง ดังนี้ 1. เว็บไซต
กรมบัญชีกลาง 2. เว็บไซตหนวยงาน 3. ปดประกาศที่หนวยงาน
(4) จัดอบรมใหความรูพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และกฎระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแกผูปฏิบัติงานดานพัสดุ หรือ
ผูเกี่ยวของ
(5) หัวหนาเจาหนาที่ กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเด็นการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําป การรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปอยางรอบคอบและรัดกุม
(6) หัวหนาเจาหนาที่ กํากับ ดูแล เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานดานพัสดุใหปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ถูกตอง เปนไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติที่กําหนด เพื่อปองกันการทุจริต และการเกิดผล
ประโยชนทับซอนอยางรอบคอบและรัดกุม
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(7) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอแมทะจัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุไดปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง เปนไปตามคูมือฯ ที่กําหนด
(8) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอแมทะเปนเจาภาพหลักในการจัดการความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู
วิเคราะหสภาพปญหาดวย SWOT Analysis
Strengths (จุดแข็ง)
1. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตางอยางมีจรรยาบรรณโดยยึด กฎหมาย ระเบียบ และวินัยทาง
การเงินการคลังอยาง เครงครัด
2. บุคลากรมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิในการปฏิบัติงาน
3. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและใหความสําคัญกับนโยบายการบริหารงาน
4. บุคลากรมีการทํางานเปนทีมและพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง
Weaknesses (จุดออน)
1. ประสบการณการทํางานของบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรสวนใหญปฏิบัติงานเปนไปตามคําสั่งโดยไมกลาตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น
3. บุคลากรบางสวนมีความรูไมตรงกับภารกิจที่ปฏิบัติหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
4. งบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานมีจํากัด
5. ปริมาณงานเรงดวนจํานวนมากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได
6. กระบวนการทํางานนอกเหนือจากระเบียบพัสดุ มีหลายขั้นตอน
7. โปรแกรมทรัพยสินไมทนั สมัย
Opportunities (โอกาส)
1. มีการจัดประชุม/อบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุเพื่อเพิ่มพูนความรู ถายทอดประสบการณจากผูมี
ความรูความสามารถและผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
2. การไดรับบริจาคเงินจากองคกรตางๆ ชุมชน และเครือขายเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณการแพทย
3. จํานวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นทําใหมีการใชบริการมากขึ้น
4. มีเว็บไซตของหนวยงานในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ไปสูสาธารณชน
5. มีระบบการสื่อสารทั้งทางดานเอกสารและคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
6. มีเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เชน ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP),
โปรแกรมทะเบียนคุมครุภัณฑ, โปรแกรม Drug (การเบิกจายพัสดุ) เปนตน
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Threats (อุปสรรค)
1. กฎหมาย ระเบียบ มติครม.และหลักเกณฑดานการเงินการคลังมีการแกไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงบอยเกิดความยุงยากในการปฏิบัติงาน
2. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (eGP) มีการปรับปรุงเพิ่มเติมบอย ทําใหผูปฏิบัติงานสับสน สงผลใหปฏิบัติงานลาชาเปนบางกรณี
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สงผลตอการกําหนดแผนปฏิบัติงานแลการบริหารงบประมาณ
ทําใหเกิดการกระจุกตัวในการใชจายงบประมาณ ในชวงสิ้นปงบประมาณ ระบบปฏิบัติงานเชน GFMIS และ
e-GP ลาชา ขัดของบอย เนื่องจากผูใชบริการมีจํานวนมาก
4. ผูขาย/ผูรับจาง (บริษัท/หาง/ราน) สงเอกสาร ขอมูลหรือหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจาย
ลาชาและไมเห็นความสําคัญทําใหการบริการลาชา
5. โปรแกรมทรัพยสินไมทนั สมัย
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การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางใน
ปงบประมาณ 256๓
1. ประชุม/ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) ทุกแหงในสังกัด จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป (ขอมูลประกอบดวย อัตรา
การใชยอนหลัง 3 ป , อัตราคงคลังที่เหลือ ณ ปจจุบัน , ประมาณการใชในปถัดไป เปนตน) โดยจัดสงให
งานพัสดุกอนสิ้นปงบประมาณ และใหทุกหนวยงานดําเนินการเบิกใชตามแผนที่กําหนด เพื่อลดความเสี่ยง
ในการเบิกจายพัสดุ
2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
(รพ.สต) ทุกแหงในสังกัด กอนดําเนินการตัดจายพัสดุ เพื่อยืนยันความถูกตองของรายงาน และจํานวนที่ขอ
เบิกใชทุกครั้ง
3. กอนดําเนินการจัดซื้อจัดจางตองประสานงานกับผูใชเพื่อยืนยันความถูกตองของรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (สเปค) เพื่อใหไดพัสดุตรงตามความตองการ
4. การใชมาตรการลดตนทุนใหทุกฝายเขาใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดคาใชจาย
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแจหม และติดตามประเมินผลในทุกรายไตรมาส เพื่อใหเกิดความคุมคา
รักษาผลประโยชนทางราชการและผูรับบริการมีความพึงพอใจ
5. บุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุ ตองศึกษาระเบียบพัสดุ ทําความเขาใจ สอบถามผูที่มีประสบการณ
เขารับการประชุม/อบรมเกี่ยวกับงานพัสดุทุกครั้ง ติดตามขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได
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