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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 



 

 

 

  ในแนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปี 2564  ในส่วนของ EB 1  ได้ก าหนดให้หน่วยงาน จัดท า
รายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา (ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
โดยให้ท าการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ว ิเคราะห ์ความเส ี่ยงด้านการจัดซื้อจ ัดจ้าง ว ิเคราะห ์ผลการจ ัดซ ื้อ
จ ัดจ ้าง ว ิเคราะห ์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน การจ ัดซื้อจัดจ้าง  จัดทำ
ข ้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจ ัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  รวมถึง
น าเสนอข ้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจ ัดซื้อ จ ัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือให้การดำเน ินการจัดซื้อจ ัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ม ีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ม ีประสิทธิภาพ เพ่ิมความโปร่งใส สะดวกต ่อการ
ตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข ้าถ ึงข ้อม ูลได้โดยสะดวกตามพระราชบัญญ ัติข ้อม ูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 และม ีการปร ับปร ุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏ ิบ ัต ิ และ
มต ิคณะรัฐมนตรี ที ่เกี่ยวข้องอย ่างถูกต ้องครบถ ้วน ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัต ิงาน ขอ ง      
บ ุ ค ล า กร  เ พ่ือเ ป็น ห ล ัก ปร ะ กั น ใ น ระ ดั บ ห นึ่ ง ว ่า การดำเนินการด้านการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างของ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน นั้น ไม่ม ีการทุจร ิตและ ไม ่ม ีผลประโยชน ์ท ับซ้อน เนื่องจาก ได ้ม ีการเตรียมการ
ป ้องก ันล่วงหน ้าไว้โ ดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏ ิบ ัติงานประจำ 
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บทน า 
1. หลักการและเหตุผล 
 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงาน และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริต การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็น
มาตรการส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริต โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มี
การอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐที ่ มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐจึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล นอกจากให้เปิดเผย
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส  โดยหน่วยงานจะต้องก าหนดวิธีการ หรือ
กระบวนการในการตรวจสอบ เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามนัยมาตรา 126 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2563  เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการด าเนินการ ว่ามีความคุ้มค่า หรือมีความสามารถในการประหยัด
งบประมาณได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อวิเคราะห ์ความเสี่ยงด ้านการจ ัดซ้ือจ ัดจ ้างของ สสอ.เถิน ประจ าปีงบประมาณ  
2563 

2.2  เพื่อให้การจ ัดซ้ือจ ัดจ ้างของ สสอ.เถิน ให้เป ็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.3 เพื่อวิเคราะห ์ผลการจ ัดซ้ือจ ัดจ ้างในป ีงบประมาณ 2563 และปร ับปร ุงกระบวนงาน 
ให้มีประสิทธ ิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
2563 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1  ม ีหล ักประก ันในระด ับหนึ่งว ่า การดำเน ินการด ้านการจ ัดซ้ือจ ัดจ ้างจะไม ่ม ีการ
ท ุจร ิต และหร ือไม ่ม ีผลประโยชน ์ท ับซ ้อน เนื่องจากได ้ม ีการ เตรียมการป้องก ันล ่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส ่วนหน ึ่งของการปฏ ิบัติงานประจ า 

3.2  ม ีมาตรฐานการจ ัดซ้ือจ ัดจ ้าง ม ีประส ิทธิภาพ เพ่ิมความโปร ่งใส สะดวกต ่อการ
ตรวจสอบ ลดความผ ิดพลาด ในการปฏ ิบัติงานของเจ้าหน ้าที ่

3.3  ได้พ ัฒนา และปร ับปรุง กระบวนการจ ัด ซ้ือจ ัดจ ้างให้ เป ็นไปตามระเบ ียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏ ิบ ัต ิอย่างถกูต้องครบถ้วน 
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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
ประจ าปี งบประมาณ 2563 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ได้รวบรวมข้อมูลที่ต้องน ามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
งบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 โดยจ าแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวด
ที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยง
ในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 โดย
การวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการ

จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2564 
 

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ได้จัดท ากิจกรรมเฝ้าระวังระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน โดยภาพรวม  ด าเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในประเด็น 
(1) งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานโดยจ าแนกเป็นรายหมวด 
(2) รายการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละหมวด 
(3) เปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณ

ที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ  
(4) ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามวิธีการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
(5) ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 

จ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 
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1.1   งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานจ าแนกเป็นรายหมวด 

ตารางที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกแหล่ง
งบประมาณ 

หมวด งบประมาณ ร้อยละ 
เงินงบประมาณ 150,000.00 42.49 
เงินนอกงบประมาณ 203,000.00 57.51 

รวม 353,000.00 100 

 

1.2 เปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 
และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ  

 ตารางที่ 2 ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่ละ
ประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง 

ประเภท งบประมาณที่ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
ร้อยละของการเบิกจ่าย

แต่ละประเภท 

ค่าวัสดุส านักงาน 4,600.00 4,600.00 16.76 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว      2,400.00         2,400.00  8.75 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์            4,500.00              4,500.00  16.39 
ค่าจ้างเหมาบริการ(เพ่ิมเติม)      20,000.00         15,947.00  58.10 

รวม 31,500.00 27,447.00 100.00 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         98,000.00  97,190.00  48.06 
ค่าใช้สอย            105,000.00 105,000.00 51.94 

รวม 203,000.00 202,190.00 100.00 

 
1.3 ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 ตารางที่ 3 ร้อยละของจ านวนรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนรายการ ร้อยละ 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 
วิธีคัดเลือก - - 
วิธีเฉพาะเจาะจง 32 100.00 
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1.4  ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 

 ตารางที่ 4 ร้อยละจ านวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ร้อยละ 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 
วิธีคัดเลือก - - 
วิธีเฉพาะเจาะจง 134,477.00 100.00 
รวม 134,477.00 100.00 

 

วิเคราะห์สภาพปัญหาด้วย SWOT Analysis 

Strengths (จุดแข็ง) 
1. บุคลากรมีการปฏิบัติงานต่างอย่างมีจรรยาบรรณโดยยึด กฎหมาย ระเบียบ และ

วินัยทางการเงินการคลังอย่าง เคร่งครัด 
2. บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และให้ความส าคัญกับนโยบายการบริหารงาน 
4. บุคลากรมีการท างานเป็นทีมและพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 

Weaknesses (จุดอ่อน) 
1. ประสบการณ์การท างานของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นไปตามค าสั่งโดยไม่กล้าตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น 
3. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่ตรงกับภารกิจที่ปฏิบัติหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
4. งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานมีจ ากัด 
5. ปริมาณงานเร่งด่วนจ านวนมากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได้ 
6. กระบวนการท างานนอกเหนือจากระเบียบพัสดุ มีหลายขั้นตอน 

Opportunities (โอกาส) 
1. มีการจัดประชุม/อบรมเก่ียวกับระเบียบพัสดุเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ถ่ายทอด

ประสบการณ์จากผู้มีความรู้ความสามารถและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
2. การได้รับบริจาคเงินจากองค์กรต่างๆ ชุมชน และเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการ

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การแพทย์ 
3. จ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนท าให้มีการใช้บริการมากขึ้น 
4. มีเว็บไซต์ของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชน 
5. มีระบบการสื่อสารทั้งทางด้านเอกสารและคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 
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6. มีเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP), 
โปรแกรมทะเบียนคุมครุภัณฑ์, โปรแกรม Drug (การเบิกจ่ายพัสดุ) เป็นต้น 

 
Threats (อุปสรรค) 

1. กฎหมาย ระเบียบ มติครม.และหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงบ่อยเกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน 

2. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีการปรับปรุงเพิ่มเติมบ่อย ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสับสน ส่งผลให้
ปฏิบัติงานล่าช้าเป็นบางกรณี 

3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งผลต่อการก าหนดแผนปฏิบัติงานแลการบริหาร
งบประมาณท าให้เกิดการกระจุกตัวในการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ระบบ
ปฏิบัติงานเช่น GFMIS และ e-GP ล่าช้า ขัดข้องบ่อย เนื่องจากผู้ใช้บริการมีจ านวนมาก 

4. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (บริษัท/ห้าง/ร้าน) ส่งเอกสาร ข้อมูลหรือหลักฐานเพ่ือ
ประกอบการเบิกจ่ายล่าช้าและไม่เห็นความส าคัญท าให้การบริการล่าช้า 

 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 
 การระบุความเสี่ยง โดยน าข้อมูลที่ได้จากข้ันเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ในประเภทความเสี่ยงซึ่งเป็น Unknown Factor ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ระบุความเสี่ยงที่เป็น Unknown Factor   

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
Know Factor Unknown Factor 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ
พยากรณ์ ประมาณการไว้
ล่วงหน้า ปัญหา พฤติกรรม 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 จากข้ันตอนที่ 1 เมื่อท าการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงด าเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้าน

การจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน อันอาจจะเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

 

สี ระดับความเสี่ยง 

 
ความเสี่ยงระดับต่ า 

 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 
ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร 
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 
ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 

 

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ตามรายสีไฟ
จราจร 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

 จากนั้นน าขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ที่มีความ
เสี่ยงสถานะระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ 2 มาท าการค้นหาความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ได้จาก 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ   มีเกณฑ์ให้ค่า ดังนี้ 
 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
  3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือ ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการ
ป้องกัน ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
  3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
หน่วยงานผู้ก ากับดูแล ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้
ลด รายจ่ายเพิ่ม ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย มี
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 

 ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

     3     2     1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3     2     1 

ค่าความเสี่ยงรวม   
= 

จ าเป็น X รุนแรง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่ 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 
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 จากนั้น น ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2  ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2  

ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก                    
MUST                        3     

2 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง   
SHOULD                        

1 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

 

- 

- 

- 

 

1 

1 

1 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ   

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานก ากับดูแล 
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน 

X 
X 
X 
X 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด
จ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ และเฝ้าระวังในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์
คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ

ผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมมีรายจ่าย มีผลกระทบถึง

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เถิน 
 

กระบวนการที่มีความเสี่ยง 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
 

ดี 2   

 
 จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เถิน มีความเสี่ยงระดับต่ า (2) 
 
 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 น าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน มี
ความเสี่ยงระดับต่ า (2) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

1. มีการควบคุมก ากับโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในการให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. แนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

 
 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เถิน โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพ่ือติดตาม
เฝ้าระวัง และประเมินการบริหารความเสี่ยง 
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สถานะสีและรับดับของสถานะความเสี่ยง ดังตารางที่ 6 
 
สถานะส ี ระดับของสถานะความเสี่ยง 

 ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้อง
ท ากิจกรรมเพ่ิม 

 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้
ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย ที่เตรียมไว้ 
แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
ระดับความรุนแรง <3 

 เกิดกรณีที่อยู่ ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมี
มาตรการ นโยบาย เพ่ิมขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล 
ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความ
รุนแรง >3 

 
 
ตารางที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เถิน 
 

กิจกรรม 
เหตุการณ์ สถานะความเสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถิน 

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ในต าแหน่งหน้าที่ 

 
 
 

 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 
 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
 
 น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
จากตารางที่ 6 ที่จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะ
เพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้ และ
ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถินนั้น 
ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวัง จึงก าหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรม เพ่ิมเติม ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถิน 

1. ออกประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เรื่อง นโยบายและ
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
 

 
 สรุปดังนี้ว่า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ซึ่ง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายใน
องค์กร ที่น ามาใช้นี้จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน ไม่มีการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและหรือ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้กรณีที่พบกับการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน หรือหากเกิด
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอ่ืนที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
มาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน มีสถานะความ
เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึง
ระดับการยอมรับได้ หากแต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถินอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นดังกล่าวนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ได้จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงโดยก าหนด
มาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

1. ออกประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
ของหน่วยงาน ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2599 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2599 เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยที่กิจกรรม
เฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ เพ่ิมความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณ มีความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด มีความคุ้มค่าและสมประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างสูงสุด 
 
 
 
 

11
0 



 

 
3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
          ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เสนอปัญหาอุปสรรคและกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลท าให้ยกเลิกบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร
พัสดุเดิม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนในการด าเนินงานใหม่ ก่อให้เกิดความ
ไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าในกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถิน โดยภาพรวม 

(2) การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะ
ผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้ 

(3) ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของ
หน่วยงาน เช่น ราคาพัสดุมีอัตราเพ่ิมขึ้น การจัดสรรงบประมาณในรอบแรกไม่เพียงพอ ท าให้การ
ด าเนินการบางรายการ/โครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ได้รับพัสดุล่าช้า และไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

 
4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน
การจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  โดยตั้งงบประมาณไว้ 203,000.00
บาท เบิกจ่ายจริง 202,190.00 บาท คิดเป็น 99.60% เบิกจ่ายน้อยกว่าที่ตั้งงบไว้ 810.00 บาท โดย
ประหยัดงบประมาณไป 0.40%  
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5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน น าเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

(1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

(2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและ
มาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นหน่วยงานคุณธรรม
และความโปร่งใส 

(3) ให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ด าเนินการ ดังนี้ 

      3.1 จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  เสนอผู้บริหาร
ของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานน าแบบสรุปผลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

 3.2 ส่งแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไปให้เลขา คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย 

    - หนังสือเสนอผู้บริหาร 
    - แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
     - Print Screen หน้าเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

 (4)  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีของหน่วยงาน 3 แหล่ง ดังนี้ 1. เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง 2. เว็บไซต์หน่วยงาน 3. ปิดประกาศท่ีหน่วยงาน 

(4) จัดอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และกฎระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง  

(5) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเด็นการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปี การรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี อย่างรอบคอบและรัดกุม 

(6) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ก าหนด เพ่ือป้องกันการทุจริต และการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนอย่างรอบคอบและรัดกุม 
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(7) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถินจัดท าคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือฯ ที่ก าหนด 

(8) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถินเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่องแนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน:ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
วัน/เดือน/ป ี: 17 กุมภาพันธ์ 2564 
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        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                      สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
           17 กุมภาพันธ์ 2564                                                17 กุมภาพันธ์ 2564 
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