ก

คานา
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนด และ
สามารถทราบถึงสถานะของการดาเนินงานจัดซื้ อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ใน
การวางแผนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่ า คุ้มทุน ประหยัด
งบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ ภายใต้ข้อกาหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA)
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ตุลาคม 2564

ข

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ

ก
ข

บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 เกณฑ์การประเมิน
บทที่ 3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564
บทที่ 4 บทวิเคราะห์
บทที่ 5 บทสรุปและการปรับปรุงการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายงานการวิเคราะห์
บทที่ 6 แผนภูมิผลการจัดซื้อจัดจ้างสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บรรณานุกรม
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8
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19
22

บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด เชี ยงใหม่ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการด าเนิ นการจั ดซื้ อ จ้ า ง งบลงทุ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชีย งใหม่ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่า ด้ว ยการจั ดซื้อ จัดจ้ างและการบริ ห ารพัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
ดาเนิ น การให้ การจั ดซื้อจั ดจ้ างเป็ น ไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
กระบวนจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็น
การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน
ดั ง นั้ น ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และดาเนินการตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 ตลอดจน
การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.3 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)
2.4 เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้ อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

-23. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

เกณฑ์การประเมิน

1. กรอบการประเมิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้กาหนดกรอบการประเมินเป็นตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 งบลงทุน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง งบปีเดียว สามารถลงนามสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ 1
1.2 งบลงทุน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง งบผูกพัน สามารถลงนามสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ 2

2. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
2.1 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
2.2.1 นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
2.2.2 นายอุดร ขัตินา
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
2.2.3 นางสาวรุ่งนภา ชัยมณี เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
2.2.4 นางณัฐฏ์ธัญญา สิทธิชยั เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

โทร. 0 5321 1048
โทร. 0 5321 1048
โทร. 0 5321 1048
โทร. 0 5321 1048

ผลการจัดซื้อจัดจ้างสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานั กงานสาธารณสุขจั งหวัดเชียงใหม่ ทาการวิเคราะห์ผ ลการจัดซื้อจัดจ้าง สานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็น
ธรรม ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) จากแหล่ง
งบประมาณดังต่อไปนี้
1. งบดาเนินงาน งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เปรียบเทียบจานวนรายการและจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปี
พ.ศ. 2563 – 2564
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจั ดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ใน 2 ลักษณะคือ
1. ร้อยละของจานวนรายการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

-53.1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนรายการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วย : รายการ
จานวน
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
เฉพาะเจาะจง สอบราคา
คัดเลือก
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
วิธีประกวดราคา
(e-market)
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
สิ่งก่อสร้าง (13)
ครุภัณฑ์ (24)
7
งบดาเนินงาน (378) 377
รวม (415)
384
คิดเป็น
(92.53)

(0)

1
1
(0.24)

(0)

13
16
1
30
(7.23)

จากตารางที่ 1 ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ดาเนิน การจัดหาพัส ดุต ามแผนปฏิบัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ รวมทั้งสิ้น 415 รายการ โดยวิธีการจัดหาพัสดุ 3 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 384
รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.53 วิธีคัดเลือก จานวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.24 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding e-bidding) จานวน 30 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.23
ตารางที่ 2 ร้อยละจานวนงบประมาณ ที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วย : บาท
งบประมาณ
เฉพาะเจาะจง

สิ่งก่อสร้าง (115,541,400.-)
ครุภัณฑ์ (57,829,900.00)
3,960,400.งบดาเนินงาน (15,012,040.14) 14,414,980.14
รวม (171,929,023.06)
18,375,380.14
คิดเป็น
(10.69)

สอบราคา

(0)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คัดเลือก
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
2,326,500.2,326,500.(1.35)

(0)

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
99,087,082.92
51,543,000.597,060.151,227,142.92.(87.96)

จากตารางที่ 2 งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามวิธีการจัดหาพัส ดุในแต่ล ะรายการ
ใช้งบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบลงทุนทั้งสิ้น 171,929,023.06 บาท ดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น
18,375,380.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.69 วิธีคัดเลือกเป็นเงินทั้งสิ้น 2,326,500.- บาท คิดเป็นร้อยละ 1.35
และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 151,227,142.92.- บาท คิดเป็นร้อยละ 87.96

-6จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าร้อยละจานวนรายการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
สอดคล้องกับ ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิ ธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นสิ่งที่กาหนดวิธีการจัดหาพัสดุ ดังนั้นการจัดหาพัสดุของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

3.2 เปรียบเทียบจานวนรายการและจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 – 2564 สาหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจานวนรายการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด จ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
สาหรับงบดาเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หน่วย : รายการ
จานวน
รายการ

ปี 2563 ปี2564

สิ่งก่อสร้าง 8,13
ครุภัณฑ์ 15,24

เฉพาะเจาะจง

ปี 2563 ปี 2564

0
0
5
7
งบดาเนินงาน 592,378 591 377
รวม 615,415
596 384
คิดเป็น 35.52 %
35.57 %

สอบราคา

ปี 2563 ปี 2564

0
0
0
0

0
0
0
0
-

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คัดเลือก
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
ปี 2563 ปี 2564

0
2
0
2

0
1
0
1
50.00%

ปี 2563 ปี 2564

0
0
0
0

0
0
0
0
-

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ปี 2563 ปี 2564

8
13
8
16
1
1
17
30
76.47%

จากตารางที่ 3 จานวนรายการที่ดาเนินการจัดหาพัสดุสาหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 นั้น จะเห็นได้ว่าจานวนรายการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงร้อยละ
35.52 เมื่อจาแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบว่าวิธี เฉพาะเจาะจง ลดลงร้อยละ 35.57 วิธีคัดเลือก ลดลงร้อยละ 50
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.47 ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

-7ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
สาหรับงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หน่วย : บาท
งบประมาณ
เฉพาะเจาะจง

ปี2563
สิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์
งบดาเนินงาน
รวม
คิดเป็น

ปี2564

ปี2563

ปี2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คัดเลือก

ปี2563

ปี2564

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ปี2563

ปี2564

39,693,100.- 115,541,400.0
0
0
0
39,693,100.- 99,087,082.92
22,925,400.- 57,829,900.777,800.3,960,400.- 14,562,000.- 2,326,500.- 7,585,600.- 51,543,000.17,047,717.88 15,012,040.14 16,405,717.88 14,414,980.14
0
0
642,000.597,060.79,666,217.88 171,929,023.06 17,314,411.75 18,375,380.14 14,562,000.- 2,326,500.- 47,920,700.- 151,227,142.92
115.81 %
6.13 %
84.02 %
215.58 %

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาและตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
จากตารางที่ 4 การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุสาหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จะเห็ นได้ ว่าการใช้จ่ ายงบประมาณในการจั ดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่ อนหน้า ถึงร้ อยละ
115.81 เมื่อจาแนกตามวิธี พบว่าวิธีเฉพาะเจาะจง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.13 วิธีคัดเลือก ลดลงเป็นร้อยละ 84.02 และ
วิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 215.58 เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

บทวิเคราะห์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเป็ น ไปตามระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)
ทาการวิเคราะห์ผลการจั ดซื้อจั ดจ้างสานั กงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ใน 2
ลักษณะ คือ (1) ร้อยละของจานวนรายการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจั ดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ (2)
ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจั ดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากแหล่งงบประมาณ
ได้แก่ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
รายการ รวมทั้งสิ้น 415 รายการ พบวิธีการจัดหาพัสดุ 3 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 384 รายการ คิดเป็นร้อยละ
92.53 วิธีคัดเลือก จานวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.24 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding
(e-bidding)) จานวน 30 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.23
2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละรายการ ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในแต่ละรายการ จานวน 415 รายการ ใช้งบประมาณรายจ่ายที่ทั้งสิ้น 114,606,540.14 บาท ดาเนินการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น 18,375,380.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.03 วิธีคัดเลือก ทั้งสิ้น 2,326,500.- บาท
คิดเป็นร้อยละ 2.03 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 93,904,660.- คิดเป็นร้อยละ 81.94
3. การดาเนินงานดังกล่าวประสบความสาเร็จ สามารถดาเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเร่งรัดดาเนินการ ลงนามในสัญญาได้
ภายในไตรมาสที่ 1 สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โดยรวมนั้น เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กาหนดไว้ ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างมีความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกันและ
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

บทสรุปและการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายงานการวิเคราะห์

บทนี้ขอเสนอบทสรุป และแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
5.1 บทสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
5.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
5.3 การวิเคราะห์ปญ
ั หาและอุปสรรค ข้อจากัด
5.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
5.5 แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ที่จะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.1 บทสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส
การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสาคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริต
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม
ป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ และการดาเนินงาน
การจัดหาพัสดุของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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การพัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 สรุปได้ดังนี้
1. กาหนดตัว ชี้วัดระดับ ความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถลงนามในสั ญญาได้ภ ายใน
ไตรมาสที่ 1 และสาหรับรายการผูกพัน สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ 2 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการ
2. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมิน โดยทุกรายการในการ
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูล ตามระเบียบ
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยจัดทาตามแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนการรายงานขอซื้อขอจ้าง
5.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์จาก
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้
ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่มีอยู่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ
1.1 ด้านนโยบาย
ไม่มีการกาหนดนโยบายเพื่อให้ บุคลากรไม่มีแนวทางใน กาหนดแนวทางเพื่อให้บุคคลากร
ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน
การปฏิบัติงานให้บรรลุ ยึดถือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์
1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี ทาให้เกิดความสับสนต่อ ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับ
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
การปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง
อย่างต่อเนื่อง
1.3 ด้านขั้นตอนการ
ผู้บริหารที่ควบคุมกากับดูแลไม่ ทาให้เกิดปัญหาการ
กาหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน
มีการกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า
และหลักเกณฑ์สาหรับ
ปฏิบัติงาน
ดาเนินการทีช่ ดั เจน ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานพัสดุทราบ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิด
ความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
ธรรม
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1.4 ด้านเจ้าหน้าที่

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเนื่องจากลาออกไป
รับการบรรจุหรือมีการ
สับเปลี่ยนหน้าที่

1.5 ด้านการตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยตรง
และไม่มีกลุ่มงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน

2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ
การกาหนดความต้องการ ในการกาหนดความต้องการ
ในการจัดทาแผนขอ
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอไม่
มีแนวทางกาหนดความต้องการ
ใช้พัสดุ ไม่ระบุความต้องการใช้
พัสดุที่ชัดเจน
3. ปัญหาด้านการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การวางแผนการจัดหาพัสดุ ความล่าช้าในการเสนอแผน
และลงนามอนุมัติแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
4. ปัญหาด้านการดาเนินการจัดหาพัสดุ
4.1 หน่วยงานที่ต้องการ
ทาให้เมื่อประกาศประกวด
พัสดุ ไม่มีความรู้ในการ
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
กาหนด Tor (รายละเอียด ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มี
คุณลักษณะเฉพาะ
ผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค หรือ
คุณสมบัติ/เงื่อนไขใน
มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา
รายละเอียดของตัวพัสดุหรือ
ของผลสาเร็จของงานหรือ

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
ทาให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่
ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็น
ผู้จัดทาและตรวจสอบ
ภายใน ทาให้การ
ตรวจสอบไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
และทั่วถึง เป็นผลให้การ
ประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมภาพแวดล้อม
การบริหารจัดการพัสดุ
ไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ควรจัดหาบุคคลากรด้านการ
ปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่งอบรม
ให้ความรู้

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรง
ตามคุณลักษณะที่
ต้องการใช้ ราคาไม่
เหมาะสม และไม่ทันต่อ
การใช้งาน

ควรกาหนดนโยบายในการ
กาหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้
แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการกาหนดความต้องการใช้
พัสดุ

ทาให้หน่วยงานไม่
สามารถดาเนินการจัดทา
แผนได้ทันตามระยะเวลา
ที่กระทรวงกาหนด

มีการเปลี่ยนแปลงคาสั่ง ในการ
มอบอานาจเพื่อความคล่องตัวใน
ด้านการบริหารจัดการ การจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานไม่สามารถ
ดาเนินการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ในแผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือตามระยะเวลาที่
กระทรวงกาหนด ทาให้
การดาเนินการจัดซื้อจัด

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
จัดทาขอบเขตของงาน TOR
เกีย่ วกับวิธีการกาหนดความ
ต้องการพัสดุ

ควรจะจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน
ที่รับผิดชอบการตรวจสอบ
ภายในโดยตรง จะได้ช่วย
ตรวจสอบอีกครั้ง
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ของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขัน
เสนอราคาไม่ชัดเจน

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
จ้างล่าช้า

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม

4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วน กระชั้นชิด

ทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมาย
ใหม่ได้

อาจเกิ ด ข้ อ ทั ก ท้ ว งที่ ม า
จากหน่ว ยงานภายนอก
เช่น สตง. หรือตรวจสอบ
ภายในกระทรวง

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.
2560 มีระเบียบกาหนดวิธี
ปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
จะได้มีการวางแผนการทางาน

5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ
ปัญหาบุคลากรที่เป็น
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ขาดความรู้ความเข้าใจ ความ
ชานาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับ
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงาน
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ที่มาจากหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก ขาดความรู้
ความเข้าใจในแบบรูปรายการ
ก่อสร้าง

7. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ
พัสดุเกิดการสูญหาย/
ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
เสียหาย
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล
พัสดุ

8. ปัญหาด้านการจาหน่ายพัสดุ
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ
พัสดุที่ชารุดเสื่อมสภาพไม่
หมดความจาเป็นในการ ส่งคืนเพื่อนามาจาหน่าย
ใช้งานเป็นจานวนมาก

ทาให้การตรวจรับพัสดุ ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้
ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ เฉพาะด้านและระเบียบที่
ข้อกาหนด
เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทาให้การส่งมอบงานไม่
เป็นไปตามแบบรูป
รายการก่อสร้าง จึงทาให้
มีการแก้ไข ให้ตรงตาม
แบบรูปรายการ ทาให้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ล่าช้าออกไปและไม่
เป็นไปตามกาหนด
ระยะเวลาในสัญญาจ้าง

ควรทาความเข้าใจแบบรูป
รายการ ก่อนทาการก่อสร้าง
ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก

หน่วยงานต้องสูญเสีย
ด้านทุนการชดเชยความ
สูญหาย ความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ

จัดทาสถานที่เก็บพัสดุที่มี
ลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการขอ
อนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้ง
ที่มีการขอใช้ห้องพัสดุ

พอไปตรวจพบทาให้มี
ให้มีการจาหน่ายพัสดุตามสภาพ
พัสดุคงเหลือที่หมดความ ความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่
จาเป็นจานวนมาก
คณะกรรมการได้ทาการ

ความเสี่ยงที่มีอยู่
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
1. ความเสี่ยงระดับต่ามาก
คะแนน
1-4
2. ความเสี่ยงระดับต่า
คะแนน
5–8
3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง
คะแนน
9 - 14
4. ความเสี่ยงระดับสูง
คะแนน
15 - 20
5. ความเสี่ยงระดับสูงมาก
คะแนน
21 - 25

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ตรวจสอบประจาปีและถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้การ
เก็บรักษาพัสดุมีน้อยที่สุด และ
เพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความ
จาเป็นและล้าสมัยเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของ
หน่วยงานในอนาคต
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ขั้นตอน
1. ด้านสภาพแวดล้อม
ทั่วไปในการจัดการงาน
พัสดุ

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ขั้นตอน
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง
คะแนน
ระดับ
- เพื่อให้การดาเนินงาน 1.1 ด้านนโยบาย
- ให้มกี ารกาหนดนโยบาย
2
2
4
ต่ามาก
ด้านพัสดุมีความถูกต้อง
เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่
โปร่งใส ตามระเบียบ
ชัดเจน
หลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ
1.2 ด้านระเบียบ
- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
3
5
15
สูง
กฎหมาย
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง
1.3 ด้านขั้นตอนการ - ผู้บริหารที่ควบคุมกากับดูแล
2
3
6
ต่า
ปฏิบัติงาน
ไม่มีการกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหน้าที่
1.4 ด้านเจ้าหน้าที่
- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
4
5
20
สูง
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่
1.5 ด้านการตรวจสอบ - หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่
3
3
9
ปานกลาง
ภายใน
ตรวจสอบภายในโดยตรง

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
6

2
5
1

4
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สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
โอกาส

2. ด้านการจัดหาพัสดุ

3. ด้านการจัดทา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ด้านการดาเนินการ
จัดหาพัสดุ

5. ด้านการตรวจรับ
พัสดุ

2.1 การกาหนดความ
ต้องการ

- หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มี
แนวทางกาหนดความต้องการ
ใช้พัสดุและไม่ระบุความ
ต้องการที่ชัดเจน
3.1 การวางแผนการ - การเสนอแผนจัดหาพัสดุและ
จัดหาพัสดุ
การอนุมัติแผนล่าช้า
4.1 หน่วยงานที่
- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอ
ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ ราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทาง
ในการกาหนด TOR
เทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผล
การพิจารณา
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่ - เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อ
เร่งด่วนกระชั้นชิด
จัดจ้าง
5.1 การตรวจรับพัสดุ -บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการ
ไม่เป็นไปตามสัญญา
ตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความ
หรือข้อกาหนด
เข้าใจ ความชานาญทักษะที่ดี
ในการตรวจรับพัสดุ

3

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง
คะแนน
ระดับ
4
12
ปานกลาง

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

3

9

ปานกลาง

6

4

3

12

ปานกลาง

3

3

3

9

ปานกลาง

4

3

3

9

ปานกลาง

4
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สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
โอกาส

6. ด้านการควบคุมงาน

7. ด้านการควบคุมพัสดุ
8. ด้านการจาหน่าย
พัสดุ

6.1 ช่างควบคุมงาน
ที่มาจากภายนอกขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
แบบรูปรายการก่อสร้าง

- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการทาให้มีการ
แก้ไขแบบรูปรายการ และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า
ไม่เป็นไปตามกาหนดสัญญา
จ้าง
7.1 พัสดุมีการสูญหาย/ - ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
เสียหาย
ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม
กากับดูแล
8.1 มีพัสดุที่
- เจ้าหน้าที่ , ผู้ใช้งาน
เสื่อมสภาพหมดความ ขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อ
จาเป็นในการทางาน
พัสดุชารุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุ
จานวนมาก
เพื่อทาการจาหน่าย
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- 17 ขั้น ตอนที่ 3 การรายงานผล การวิเ คราะห์ร ะดับความเสี่ยงซึ่งจะมีค วามเสี่ยงสูงต่าตั้งแต่ค ะแนน 15
คะแนน จานวน 2 ด้าน
จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีความเสี่ยงสูง
ดังนี้
1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมา/ลูกจ้างเงินบารุง)
เนื่องจากลาออกเพื่อไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงทาให้งานขาดความต่อเนื่องและ
เจ้าหน้าที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ทาให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น
แนวทางแก้ไข – ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้ พนักงานมีความรักองค์กร , จัดสวัสดิการที่ดี
และเหมาะสม
2. ด้านระเบี ยบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ ยนแปลงคาสั่ ง
มอบหมายอ านาจ การจั ด หาต่ า งๆ ของผู้ บ ริ ห ารท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ส ดุ ต้ อ งปรั บ ตั ว ตามการ
เปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดข้อผิดพลาด
แนวทางแก้ ไ ข – ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานพั ส ดุ ต้ อ งหมั่ น ค้ น หาความรู้ ใ หม่ แ ละติ ด ตามความ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา
สาหรั บ ประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์ แล้ วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่า)
สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้
จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการกาหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกอบด้วย
1) ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
2) ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
3) ประกาศว่ า ด้ ว ยแนวทางปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
4) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง
5) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
6) ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวาง
ระบบในการดาเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
7) กาหนดวางกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีมาตรฐานการจัดซื้อ
จัดจ้าง มีความโปร่งใส สะดวกกับ การตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัส ดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ
มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด

- 18 5.3 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อจากัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. บุคลากรที่อยู่ในสายงานพัสดุ ลาออกจากการปฏิบัติราชการ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใหม่
พบส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ และขาดองค์ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง
2. การปรั บ เปลี่ ย นระเบี ย บวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ด้ า นการพั ส ดุ ซึ่ ง เป็ น ระเบี ย บใหม่ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความชานาญเพียงพอ
5.4 วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
การวิเคราะห์ ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ กลุ่ มงานบริห ารทั่ว ไป งานพัส ดุ
ได้วิเคราะห์ความสามารถในการหยัดงบประมาณได้ดังนี้
1. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 37 รายการ ได้รับจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น 173,371,300.- บาท
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามในสัญญา
จ้างและก่อหนี้ผูกพันได้เป็นเงินทั้งสิ้น 156,916,982.92 บาท
3. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 16,454,317.08 บาท
คิดเป็นร้อยละ 9.49 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.5 แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เสนอแนวทางการแก้ ไ ข เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องดาเนินการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด
2. ผู้ บังคับ บั ญชาส่ ว นราชการ หน่ว ยงานในสั งกัดส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่
พึงควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติตาม ประกาศของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการ
จัดทาแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด
3. อบรมผู้ปฏิบัติงานพัสดุของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แผนภูมิผลการจัดซื้อจัดจ้างสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ท าการวิ เ คราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้ดาเนิ น การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลั กเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรั ฐ มนตรี ที่เกี่ยวข้อง มีป ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขัน
ที่ เ ป็ น ธรรม ลดปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ตลอดจนให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment) นาเสนอตามแผนภูมิดังนี้
1. แผนภูมิร้อยละของจานวนรายการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2. แผนภูมิร้ อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบั ญญัติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. แผนภูมิเปรี ยบเทียบจานวนรายการจาแนกตามวิธีการจั ดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปี พ.ศ.
2563 – 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
4. แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจั ดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปี พ.ศ.
2563 – 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
6.1 แผนภูมิร้อยละของจานวนรายการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
(วิธีจัดซื้อจัดจ้าง)
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- 20 6.2 แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
(วิธีจัดซื้อจัดจ้าง)
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6.3 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนรายการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปี พ.ศ. 2563 –
2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
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- 21 6.3 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปี พ.ศ. 2563 –
2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
(วิธีจัดซื้อจัดจ้าง)
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