รายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
ปีงบประมาณ 2564

คำนำ
ในแนวทางการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบบ MITAS (MOPH Integrity
and Transparency Assessment System) ประจาปี 2564 ได้กาหนดให้หน่วยงาน จัดทารายงานที่
แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีที่ผ่านมา (ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยให้ทาการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างวิเคราะห์
ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน การจ ัดซื้อจั ดจ้าง จัดทำข้อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมถึงนาเสนอข้อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้ อ จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินการ
จั ดซื้อจัดจ้างของสานั ก งานสาธารณสุ ข อาเภอแม่ ท ะในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐ มี ป ระสิ ทธิภ าพเพิ่ม ความโปร่ ง ใส สะดวกต่ อ การตรวจสอบ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมลได้โดยสะดวกตามพระราชบัญญัติข้อมลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 และมีการปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรีท่ี เ กีย่ วข้ อ ง
อย่ า งถกต้ อ งครบถ ้วนช่ ว ยลดความผิ ด พลาดในการปฏิบั ติ ง าน ของบุคลากรเพื่อเป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งว ่า การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะนั้นไม่มีการทุจริต
และ ไม่ มี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้อนเนื่องจากได้มี การเตรี ย มการป ้ องกั นล่ วงหน้ าไว้โดยให้ เป็ น ส่ วนหนึ่ง ใน
การปฏิบัติงานประจำ

คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
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1

บทนา
1.หลักการและเหตุผล
การจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุข องหน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งก่อ ให้เ กิด ประโยชน์
ส งสุด แก่ห น่ว ยงาน และต้อ งสอดคล้อ งกับ หลัก การ คุ้ม ค่า โปร่ง ใส มีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
และตรวจสอบได้ และป้อ งกัน ปัญ หาทุจ ริต การเปิด เผยข้อ ม ลเกี่ย วกับ การจัด ซื้อ จัด จ้า ง ถือ เป็น
มาตรการสาคัญ ที่ส่ง เสริม กระบวนการป้อ งกัน การทุจ ริต โดยพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์
และวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี พ.ศ.2546 กาหนดให้ส่ว นราชการต้อ งจัด ให้มีก ารเปิด เผย
ข้อ ม ลเกี่ย วกับ งบประมาณรายจ่า ยแต่ล ะปี รายการเกี่ย วกับ การจัด ซื้อ จัด จ้า ง และสัญ ญาใดๆ ที่มี
การอนุมั ติใ ห้จัด ซื้อ จัด จ้า งแล้ว ให้ป ระชาชนสามารถขอด หรือ ตรวจสอบได้ และพระราชบัญ ญัติ
ข้อ ม ลข่า วสารของราชการ พ.ศ.2540 กาหนดให้ห น่ว ยงานรัฐ ที่มีห น้า ที่ใ นการจัด หาพัส ดุ ต้อ ง
เปิด เผยข้อ ม ลข่า วสารที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด หาพัส ดุเ พื่อ ให้ก ระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า งของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ มี ค วามโปร่ง ใส เป็น ธรรม และเพื ่อ ป้อ งกัน ความเสีย หายที ่อ าจเกิด ขึ้น จากการทุจ ริต ใน
กระบวนการจั ดซื้อจั ด จ้ า งของหน่ว ยงานภาครัฐ จึง ต้องจัดให้ มีก ารเปิดเผยข้อมล นอกจากให้ เปิดเผย
ข้อ ม ลจัด ซื้อ จัด จ้า งแล้ว การตรวจสอบความเกี่ย วข้อ งและความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งเจ้า หน้า ที่ที่มีส่ว น
เกี่ย วข้อ งในกระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า งให้มีค วามโปร่ง ใส โดยหน่วยงานจะต้องกาหนดวิธีการ หรือ
กระบวนการในการตรวจสอบ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นตามนั ย มาตรา 126 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จะเป็ น วิธีการหนึ่ งในการสรุ ป ผลการดาเนิ น การ ว่ามีความคุ้มค่า หรือมี ความสามารถในการประหยั ด
งบประมาณได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทาแผนปฏิบั ติการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวิ เ คราะห์ ความเสี่ย งด้ า นการจั ด ซื้อจั ด จ้ างของสานักงานสานักงานสาธารณสุข
อาเภอแม่ทะ ประจาปีงบประมาณ2564
2.2 เพื่อ ให้การจัดซื้อจัดจ้างของสานั ก งานสานั ก งานสาธารณสุ ข อาเภอแม่ ท ะ ให้ เป็นไป
ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.3 เพื่อวิเ คราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2564และปรับปรุงกระบวนงาน ให้
มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และวางแผนการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
2564 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสงสุด
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 มีห ลัก ประกัน ในระดับ หนึ่ ง ว ่าการดำเน ิน การด้า นการจ ัด ซื้ อ จ ัด จ ้า งจะไม่มีก าร
ทุจริตและหรือไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อนเนื่องจากได้มีการ เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจา
3.2 ม ีม าตรฐานการจ ัด ซื้ อ จ ัด จ ้า ง ม ีป ระส ิท ธิภ าพเพิ่ ม ความโปร ่ง ใสสะดวกต ่อ การ
ตรวจสอบลดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.3 ได้ พ ั ฒ น าแ ละ ป ร ั บ ป รุ ง กระบ วน การจ ั ด ซื้ อ จ ั ด จ ้ า งให้ เ ป ็ น ไป ตาม ระเบ ี ย บ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ป ฏ ิบั ติ อย่างถกต้องครบถ้วน
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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
ประจาปี งบประมาณ 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ได้รวบรวมข้อมลที่ต้องนามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย
งบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 โดยจาแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวด
ที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็ นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยง
ในการทุจริต และเป็นข้อมลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจั ดจ้างในปีงบประมาณ 2564 โดย
การวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง
3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปส่การปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2564
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะได้จัดทากิจกรรมเฝ้าระวังระบบบริหารความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ โดยภาพรวม ดาเนินการตาม พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ.2546 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้การจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในประเด็น
(1) งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานโดยจาแนกเป็นรายหมวด
(2) รายการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละหมวด
(3) เปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ
(4) ร้อยละของจานวนรายการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
(5) ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564
จาแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
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1.1 งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานจาแนกเป็นรายหมวด
ตารางที่ 1 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2564 จ าแนกแหล่ ง
งบประมาณ
หมวด

งบประมาณ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวม

120,000.00
253,000.00
373,000.00

ร้อยละ
100
100
100

1.2 เปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ
ตารางที่ 2 ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แต่ละ
ประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง
ประเภท
ค่าวัสดุสานักงาน

งบประมาณที่ตั้งไว้

เบิกจ่ายจริง

ร้อยละของการเบิกจ่าย
แต่ละประเภท

15,000.00

15,000.00

100.00

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

6,160.00

6,160.00

100.00

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

8,000.00

8,000.00

100.00

ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เนต

9,840.00

9,840.00

100.00

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

96,000.00

96,000.00

100.00

238,000.00

238,000.00

100.00

373,000.00

373,000.00

100.00

ค่าใช้สอย
รวม
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1.3 ร้อยละของจานวนรายการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ 3 ร้อยละของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง

จานวนรายการ
29

ร้อยละ
100.00

1.4 ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จาแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ 4ร้อยละจานวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม

งบประมาณ
373,000.00
373,000.00

ร้อยละ
100.00
100.00

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยง โดยนาข้อมลที่ได้จากขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ในประเภทความเสี่ยงซึ่งเป็น Unknown Factor ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยงที่เป็น Unknown Factor
ระบุรายละเอียดความเสี่ยง
ขั้นตอนการปฏิบัติ
Know Factor
Unknown Factor
กระบวนการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่

-

ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ
พยากรณ์ประมาณการไว้
ล่วงหน้า ปัญหา พฤติกรรม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อทาการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงดาเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ อันอาจจะเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
ระดับความเสี่ยง

สี
ความเสี่ยงระดับต่า

ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงานที่มีผ้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดแลได้
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผ้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน ภายในองค์กร
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่าเสมอ

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ตามรายสีไฟ
จราจร
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
กระบวนการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
จากนั้นนาขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ที่มี
ความเสี่ยงสถานะระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ 2 มาทาการค้นหาความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความ
เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ได้จาก
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีเกณฑ์ให้ค่า ดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือ ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจาเป็นสงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการ
ป้องกัน ไม่ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อย่ในระดับ 3 หรือ 2
3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้น ตอนนั้ นเป็น SHOULDหมายถึงมีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อย่ในระดับ 1 เท่านั้น
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้น ตอนการปฏิบั ติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผ้ มีส่ว นได้ส่ว นเสีย รวมถึง
หน่วยงานผ้กากับดแล ค่าอย่ที่ 2 หรือ 3
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้
ลด รายจ่ายเพิ่ม ค่าอย่ที่ 2 หรือ 3
3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผ้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย มี
ค่าอย่ที่ 2 หรือ 3
3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน หรือ
กระทบด้านการเรียนร้ องค์ความร้ ค่าอย่ที่ 1 หรือ 2
ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของ สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
กระบวนการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ตาแหน่งหน้าที่

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3

2

1

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
3

2

1

ค่าความเสี่ยงรวม
=
จาเป็น X รุนแรง

1

2

2

1

2

2

1

2

2
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จากนั้น นามาพิจารณาระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST
3
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
กระบวนการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่

2

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD
1

-

1

-

1

-

1

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
ผ้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานกากับดแล
ผลกระทบทางการเงินรายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม
ผลกระทบต่อผ้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน

1

2

3

X
X
X
X

-

-

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง
นาค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด
จ้างของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง อย่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ และเฝ้าระวังในงานปกติ กาหนดเกณฑ์
คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ดี
พอใช้
อ่อน

เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
จัดการได้ทัน ที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผ้ ใช้บริการ/ผ้ รับมอบผลงาน
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่ม
จัดการได้โดยส่ ว นใหญ่ มีบ างครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผ้ ใช้บริการ/ผ้ รับ มอบ
ผลงานองค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ
จั ด การไม่ ไ ด้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม มี ร ายจ่ า ย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผ้ใช้บริการ/ผ้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
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ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แม่ทะ
กระบวนการที่มีความเสี่ยง
กระบวนงานการจัดซื้อจั ดจ้ าง ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ

คุณภาพ
การจัดการ
ดี

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสง
2

จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แม่ทะ มีความเสี่ยงระดับต่า (2)
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
นาประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ มี
ความเสี่ยงระดับต่า (2) มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
แผนบริหารความเสี่ยงฯ
มาตรการ
กระบวนงานการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างของ 1. มีก ารควบคุม กากับ โดยหั ว หน้ าเจ้าหน้ าที่ ในการให้ เจ้าหน้ าที่
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
2. แนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 6 จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แม่ทะ โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อ
ติดตามเฝ้าระวัง และประเมินการบริหารความเสี่ยง
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สถานะสีและรับดับของสถานะความเสี่ยงดังตารางที่ 6
สถานะสี

ระดับของสถานะความเสี่ยง
ไม่เกิดกรณี ที่อย่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้อง
ทากิจกรรมเพิ่ม
เกิด กรณี ที่ อย่ ในข่ ายความเสี่ ยง แต่แ ก้ไขได้
ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบายที่เตรียมไว้
แผนใช้ ไ ด้ ผ ล ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ลดลง
ระดับความรุนแรง <3
เกิ ด กรณี ที่ อ ย่ ใ นข่ า ย ยั ง แก้ ไขไม่ ได้ ควรมี
มาตรการ นโยบาย เพิ่ มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผ ล
ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ไม่ ล ดลง ระดั บ ความ
รุนแรง >3

ตารางที่ 6 จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แม่ทะ
กิจกรรม
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ สานักงานสาธารณสุข
อาเภอแม่ทะ

เหตุการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ในตาแหน่งหน้าที่

สถานะความเสี่ยง
เขียว
เหลือง
แดง
-

-

-

-

ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบบริหารความเสี่ยง
นารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
จากตารางที่ 6 ที่จาแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะ
เพื่อทาระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้ และ
ต้องกาหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
นั้ น ไม่ อ ย่ ในข่ ายความเสี่ ย ง แต่ อ ย่ างไรก็ ต ามควรที่ จ ะมี ก ารเฝ้ าระวัง จึ งก าหนดมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ตารางจัดทาระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
กิจกรรม
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ สานักงานสาธารณสุข
อาเภอแม่ทะ

มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
1. ออกประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ เรื่อง นโยบายและ
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

สรุป ดังนี้ว่า ส านั กงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ซึ่ง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายใน
องค์กรที่นามาใช้นี้จะเป็นหลักประกัน ในระดับหนึ่งว่าการดาเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ไม่มีการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผ้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ
หรือเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานกับ ผ้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้กรณีที่พบกับการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิด
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่นที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ ยง
มาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ มีสถานะ
ความเสี่ ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้ างที่ไม่อย่ ในข่ายความเสี่ ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ ยงเป็นสี เขียว ซึ่ง
หมายถึงระดับการยอมรับได้ หากแต่ต้องกาหนดกิจกรรมเฝ้าระวัง ในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นดังกล่าวนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะได้จัดทาระบบบริหารความเสี่ยงโดยกาหนด
มาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
1. ออกประกาศสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอแม่ทะ เรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
ของหน่วยงาน ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยที่กิจกรรมเฝ้า
ระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัด ซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่ม
ความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ผ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติตนตาม
กรอบจรรยาบรรณ มีความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด มีความคุ้มค่าและสมประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างสงสุด
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3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัดด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานั กงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะเสนอปัญ หาอุปสรรคและกระบวนงานด้านการจั ดซื้อจัดจ้างของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศสานั กนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลทาให้ยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร
พัสดุเดิม ทาให้ผ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความร้ ความเข้าใจ ขั้นตอนในการดาเนินงานใหม่ ก่อให้เกิดความ
ไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าในกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอแม่ทะ โดยภาพรวม
(2) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างบางรายการต้ อ งด าเนิ น การอย่ างเร่งด่ ว น ท าให้ เกิ ด ความเสี่ ย งที่ จ ะ
ผิดพลาดในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้
(3) ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีของ
หน่ ว ยงาน เช่ น ราคาพั ส ดุ มี อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น การจั ด สรรงบประมาณในรอบแรกไม่ เพี ย งพอ ท าให้ ก าร
ดาเนินการบางรายการ/โครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ทาให้ได้รับพัสดุล่าช้า และไม่ตรงตาม
ความต้องการของผ้ใช้งาน
4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอแม่ ท ะ โดยเปรี ย บเที ย บงบประมาณที่ ตั้ ง ไว้ ต าม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยตั้งงบประมาณไว้
373,000.00 บาท เบิกจ่ายจริง 373,000.00 บาท คิดเป็น 100 % โดยใช้เงินงบดาเนินการ ซึ่งการจัดหาแต่
ละครั้ง จานวนวัสดุ และวงเงินไม่มากนัก เพียงพอสาหรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานใน 1 ปี โดยไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร
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5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะนาเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
(1) สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อกาหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความ
เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ จัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และมาตรการเพื่ อ ป้ องกัน การทุ จ ริ ต และส่ งเสริม ความโปร่งใสในการจัด ซื้ อจัด จ้างเพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(3) ให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือนตามแบบสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติข้อมลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
มาตรา 9 (8) ที่ ระบุ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้องจัด ให้ มีข้อม ลข่าวสารของราชการอย่างน้ อยดังต่ อไปนี้ ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดได้ ดาเนินการ ดังนี้
3.1 จัดทาแบบสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เสนอผ้บริหาร
ของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาตผ้บริหารของหน่วยงานนาแบบสรุปผลการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน
3.2 ส่งแบบสรุป ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในรปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไปให้เลขา คณะกรรมการดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย
- หนังสือเสนอผ้บริหาร
- แบบสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)
- Print Screen หน้าเว็บไซด์ของหน่วยงาน
(4) ประกาศแผนปฏิ บั ติ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้าง ประจ าปี ข องหน่ ว ยงาน 3 แหล่ ง ดั งนี้ 1. เว็บ ไซต์
กรมบัญชีกลาง 2. เว็บไซต์หน่วยงาน 3. ปิดประกาศที่หน่วยงาน
(4) จัดอบรมให้ความร้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และกฎระเบี ย บ ประกาศ ที่เกี่ย วข้องกับ การดาเนิน การจัด ซื้อจัดจ้า งให้ แก่ผ้ ป ฏิบั ติงานด้านพั ส ดุ หรือ
ผ้เกี่ยวข้อง
(5) หั วหน้ าเจ้าหน้ าที่ กากับ ดแล ตรวจสอบ ประเด็นการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี การรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีอย่างรอบคอบและรัดกุม
(6) หั วหน้ าเจ้าหน้ าที่ กากับ ดแล เจ้าหน้าที่ ผ้ป ฏิบัติงานด้ านพั สดุให้ ปฏิบั ติห น้าที่ด้วยความ
ถกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่กาหนด เพื่อป้องกันการทุจริต และการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนอย่างรอบคอบและรัดกุม
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(7) คณะกรรมการดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงานสาธารณสุข
อาเภอแม่ทะจัดทาค่มื อการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้
ผ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถกต้อง เป็นไปตามค่มือฯ ที่กาหนด
(8) คณะกรรมการดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงานสาธารณสุข
อาเภอแม่ทะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการความร้ การแลกเปลี่ยนเรียนร้
วิเคราะห์สภาพปัญหาด้วย SWOT Analysis
Strengths (จุดแข็ง)
1. บุคลากรมีการปฏิบัติงานต่างอย่างมีจรรยาบรรณโดยยึด กฎหมาย ระเบียบ และวินัยทาง
การเงินการคลังอย่าง เคร่งครัด
2. บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิในการปฏิบัติงาน
3. ผ้บริหารมีวิสัยทัศน์และให้ความสาคัญกับนโยบายการบริหารงาน
4. บุคลากรมีการทางานเป็นทีมและพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง
Weaknesses (จุดอ่อน)
1. ประสบการณ์การทางานของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นไปตามคาสั่งโดยไม่กล้าตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น
3. บุคลากรบางส่วนมีความร้ไม่ตรงกับภารกิจที่ปฏิบัติหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
4. งบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานมีจากัด
5. ปริมาณงานเร่งด่วนจานวนมากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได้
6. กระบวนการทางานนอกเหนือจากระเบียบพัสดุ มีหลายขั้นตอน
7. โปรแกรมทรัพย์สินไม่ทันสมัย
Opportunities (โอกาส)
1. มีการจัดประชุม/อบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุเพื่อเพิ่มพนความร้ ถ่ายทอดประสบการณ์จากผ้มี
ความร้ความสามารถและผ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
2. การได้รับบริจาคเงินจากองค์กรต่างๆ ชุมชน และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์การแพทย์
3. จานวนประชากรสงอายุที่เพิ่มขึ้นทาให้มีการใช้บริการมากขึ้น
4. มีเว็บไซต์ของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ข้อมลข่าวสารต่าง ๆ ไปส่สาธารณชน
5. มีระบบการสื่อสารทั้งทางด้านเอกสารและคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
6. มีเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP),
โปรแกรมทะเบียนคุมครุภัณฑ์, โปรแกรม Drug (การเบิกจ่ายพัสดุ) เป็นต้น
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Threats (อุปสรรค)
1. กฎหมาย ระเบียบ มติครม.และหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงบ่อยเกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน
2. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) มีการปรับปรุงเพิ่มเติมบ่อย ทาให้ผ้ปฏิบัติงานสับสน ส่งผลให้ปฏิบัติงานล่าช้าเป็นบางกรณี
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งผลต่อการกาหนดแผนปฏิบัติงานแลการบริหารงบประมาณ
ทาให้เกิดการกระจุกตัวในการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ระบบปฏิบัติงานเช่น GFMIS และ
e-GP ล่าช้า ขัดข้องบ่อย เนื่องจากผ้ใช้บริการมีจานวนมาก
4. ผ้ขาย/ผ้รับจ้าง (บริษัท/ห้าง/ร้าน) ส่งเอกสาร ข้อมลหรือหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
ล่าช้าและไม่เห็นความสาคัญทาให้การบริการล่าช้า
5. โปรแกรมทรัพย์สินไม่ทันสมัย
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การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 256๓
1. ประชุม/ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (รพ.สต.) ทุกแห่งในสังกัด จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี (ข้อมลประกอบด้วย อัตรา
การใช้ย้อนหลัง 3 ปี , อัตราคงคลังที่เหลือ ณ ปัจจุบัน , ประมาณการใช้ในปีถัดไป เป็นต้น) โดยจัดส่งให้
งานพัสดุก่อนสิ้นปีงบประมาณ และให้ทุกหน่วยงานดาเนินการเบิกใช้ตามแผนที่กาหนด เพื่อลดความเสี่ยง
ในการเบิกจ่ายพัสดุ
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต) ทุกแห่งในสังกัด ก่อนดาเนินการตัดจ่ายพัสดุ เพื่อยืนยันความถกต้องของรายงาน และจานวนที่ขอ
เบิกใช้ทุกครั้ง
3. ก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องประสานงานกับผ้ใช้เพื่อยืนยันความถกต้องของรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (สเปค) เพื่อให้ได้พัสดุตรงตามความต้องการ
4. การใช้มาตรการลดต้นทุนให้ทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแจ้ห่ม และติดตามประเมินผลในทุกรายไตรมาส เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
รักษาผลประโยชน์ทางราชการและผ้รับบริการมีความพึงพอใจ
5. บุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุ ต้องศึกษาระเบียบพัสดุ ทาความเข้าใจ สอบถามผ้ที่มีประสบการณ์
เข้ารับการประชุม/อบรมเกี่ยวกับงานพัสดุทุกครั้ง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
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