คำนำ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยบงาน
ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตรวจสอบได้และป้องกัน
ปัญหาทุจริต การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสาคัญที่ส่งเสริมกระบวนการ
ป้องกันทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้
ประชาชนสวามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทาการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
ส่วนราชการ และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐต้องมีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลท่าอุเทนได้ดาเนินการวิเคราะห์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลในกระบวนงานจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อกาหนดมาตรการ ในการเฝ้าระวัง ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังนี้
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของโรงพยำบำลท่ำอุเทนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลท่า อุเทนดาเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงด้านการจัดซื้อจั ดจ้าง โดยใช้เ ครื่องมื อ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง
ว่าการดาเนินการไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่
พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความวามเสียหาย
ขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
กำรกำหนดขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ก่อนทาการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่าอุเทนได้เตรียมการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้
ภำระงำน

กระบวนงำน

ด้ า นภารกิ จ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทน
สาธารณสุข
การดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลท่าอุเทน เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๙ ด้าน

-2ขั้นตอนที่ 1 ระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification)
ทาการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนาข้อมูลที่ได้จากกการเตรียมการประเมินความ
เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทน ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor
ระบุรำยละเอียดควำมเสี่ยง
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
known Factor
Unknown Factor
กระบวนกำรจัดหำพัสดุ
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำก
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยง
กำรพยำกรณ์ประมำณกำร
1. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตาม
ล่วงหน้ำในอนำคต ปัญหำ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรม ควำมเสี่ยงที่
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
อำจจะเกิดขึ้น
3. แสวงหาผลประโยชน์
ขั้นตอนที่ 2 วิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง (Risk Identification)
จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อทาการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดาเนินการ
วิเคราะห์สถานะความด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อันอาจจะเกิดจากการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสี
ไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
สี
ระดับควำมเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับต่า
ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
สามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
ควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ
ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภำยนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ

-3ตำรำงที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทนตามรายสีไฟจราจร
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เขียว เหลือง ส้ม
กระบวนงำนกำรจัดหำพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง


2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่

แดง

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix)
นาขั้น ตอนความเสี่ย งด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีส ถานะความเสี่ ยงระดับปานกลาง (สี เหลื อง)
จากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทน
ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง X ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
3.1 ระดับควำมจำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมำยถึงมีควำมจำเป็นสูงของกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ต้องทำกำร
ป้องกัน ไม่ดำเนินกำรไม่ได้ ค่ำของ MUST คือ ค่ำที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมำยถึงมีควำมจำเป็นต่ำในกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต ค่ำของ SHOULD คือ ค่ำที่อยู่ในระดับ 1 เท่ำนั้น
3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
3.2.1
กิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านนั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
Customer/User ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่ำอยู่ที่ 1 หรือ 2

-4ตำรำงที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลท่าอุเทน (Risk level matrix)
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงด้ำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ระดับความ
จาไเป็นของการ
เฝ้าระวัง
321

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
321

ค่าความเสี่ยง
=
จาเป็น X รุนแรง

กระบวนงำนกำรจัดหำพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่

1

2

2

จากนั้นนามาพิจารณาระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม
ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2
ตำรำงที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
กิจกรรมหรือ
กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงด้ำน
ขั้นตอนหลัก
ขั้นตอนรอง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
MUST
SHOULD
32
1
กระบวนงำนกำรจัดหำพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่

-

1

ตำรำงที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

1

2

3

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลพันธมิตรภาคีเครือข่าย

X

-

-

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด ร่ายจ่ายเพิ่ม Financial

X

-

-

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User

X

-

-

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process

X

-

-

-5ขั้นตอนที่ 4 ประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
นาค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด
จ้างของโรงพยาบาลว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด
เมื่อเทีย บกับ คุณภาพการจั ดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้ าระวังในงานปกติ กา หนดเกณฑ์
คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ

เกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำร

ดี

จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้

จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน

จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตำรำงที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลท่าอุเทน
ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
คุณภำพกำร
กระบวนกำรที่มีควำมเสี่ยง
จัดกำร
ค่ำควำมเสี่ยง ค่ำควำมเสี่ยง ค่ำควำมเสี่ยง
ระดับต่ำ
ระดับกลำง
ระดับสูง
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทน

ดี

2

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทน มีค่าความเสี่ยงระดับต่า (๒)
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหำรควำมเสี่ยง
นาประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทนมีค่าความเสี่ยง
ระดับต่า (๒) มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทน

-6ตำรำงที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทน
แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ

มำตรกำร

กระบวนงานการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง 1. กรอบคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานโรงพยาบาลท่าอุเทนประ
ของโรงพยาบาลท่าอุเทน
จ าปี ง บประมาณพ.ศ. 2564 ตั ว ชี้ วั ด ที่ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการจั ด ท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน
2.
แนวทางปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 6 จัดทำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทนโดยการ
แยกสถานการณ์เฝ้ าระวังความเสี่ย งออกเป็น 3 สี ได้แก่สี เขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้ าระวังและ
ประเมินการบริหารความเสี่ยง
สถำนะสีและระดับของสถำนะควำมเสี่ยง
สถำนะสี
ระดับของสถำนะควำมเสี่ยง

ดังตาราง 6

ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทา
กิจกรรมเพิ่ม

เกินกว่ำกำรยอมรับได้

เกิดกรณีที่อยู่ ใ นข่ายความเสี่ ยง แต่แก้ไขได้
ทันท่วงทีตามมาตรการ นโยบาย /โครงการ /
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยง
การทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า 3

เกิดขึ้นแล้วยอมรับได้

เกิ ด กรณี ที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยยั ง แก้ ไ ขไม่ ไ ด้ ค วรมี
มาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมเพิ่มขึ้น
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง
ระดับความรุนแรง มากกว่า 3

ยังไม่เกิด เฝ้ำระวังต่อเนื่อง

-7ตำรำงที่ 6 จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทน
สถำนะควำมเสี่ยง
กิจกรรม
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
เขียว เหลือง แดง
กระบวนงานการจั ด ซื้ อ จั ด 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทน 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่
ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยง
นารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทนจากตาราง
ที่ 6 ที่จาแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทาระบบบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็น
สีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับได้ และต้องกาหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง นั้นไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมี
การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกาหนดมาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ ๗
ตำรำงที่ 7 ตารางจัดทาระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าอุเทน
กิจกรรม
มำตรกำร/นโยบำย /โครงกำร /กิจกรรมเพิ่มเติม
1. กรอบคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานโรงพยาบาลท่าอุเทน
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ความส าเร็ จในการจัด ท า
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน
โรงพยาบาลท่าอุเทน
2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ผลสรุป โรงพยาบาลท่าอุเทนวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ซึ่งกระบวนการที่นามาใช้นี้ จะเป็น
หลั ก ประกั น ในระดั บ หนึ่ ง ว่ า การด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของโรงพยาบาลท่ า อุ เ ทนจะไม่ มี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ
จัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่น
ที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
ท่าอุเทน พบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยง
เป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้ แต่ต้องกาหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างต่อเนื่อง
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2. กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค/ข้อจำกัด
1. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่เพียงพอ และได้รับเอกสารประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งหากดาเนินการลงนาม
ในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณงบประมาณในการดาเนินการนั้นจะโดน
พับไป
2. ผู้สั่งซื้อระบุความต้องการไม่ชัดเจน มีการแก้ไขรายละเอียด เปลี่ยนแปลงรายการ และ
เปลี่ยนแปลงวงเงินในการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์บ่อย จึงไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อได้ทันที ซึ่งหาก
ระบุไม่ชัดเจนและเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อไปแล้วอาจได้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการของ
ผู้สั่งซื้อ
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกาหนดรายละเอียด แบบแปลน ราคากลาง
และขอบเขตของงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทาให้ส่วนราชการอาจได้รับความเสียหายและไม่ได้
รับประโยชน์เท่าที่ควร หรืออาจโดนร้องเรียนจากผู้ประกอบการได้
4. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่
ตามระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่ าด้ วยการจั ดซื้ อจัด จ้า งและการบริห ารพัสดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560
อาจทาให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนและเกิดความเสียหายต่อส่วนราชการได้
5. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีเป็นจานวนมาก มีความ
ยุ่ง ยากซั บ ซ้ อ น และไม่ ชั ด เจนของข้ อ มู ล ในหลายเรื่ อ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาการตี ค วามหมายในการ
ปฏิบัติงาน อาจทาให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วน
6. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบฯ เท่าที่ควร ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ และ
ปฏิบัติข้ามขั้นตอน
7. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างบางงบประมาณมีข้อจากัดในการใช้ และมีระเบียบฯ หรือ
แนวปฏิบัติเฉพาะ ทาให้การดาเนินการล่าช้า

-93. กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ
สรุปรำยงำนผลกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน
2563)
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลท่ า อุ เ ทนได้ จั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 สาหรับเป็นค่าวัสดุ จานวน 20,703,147.14 บาท ค่าครุภัณฑ์ จานวน 1,340,200 บาท ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง
และปรั บ ปรุ ง อาคาร จ านวน 1,905,500 บาท และค่ า จ้ า งเหมาอื่ น จ านวน 683,000 บาท รวมทั้ ง สิ้ น
24,631,847.14 บาท ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 1,028 รายการ เป็นเงินจานวน 20,632,545.92 บาท
สามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นเงินจานวน 335,814.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของแผนการใช้จ่ายฯ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำรำงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแยกตำมประเภทกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
ลำดับ

ประเภทของกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณตำมแผนฯ
จำนวน (บำท)

1

ซือ้ วัสดุ

2

งบประมำณทีส่ ำมำรถ

รำยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ปี 63 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ร้อยละ

จำนวน (รำยกำร)

ร้อยละ

จำนวน (บำท)

ประหยัดได้
ร้อยละ

จำนวน (บำท)

ร้อยละ

20,703,147.14

84.05

855

83.17

17,059,659.08

69.26

3,643,488.06

14.79

ซือ้ ครุภัณฑ์

1,340,200.00

5.44

39

3.79

1,007,521.00

4.09

332,679.00

1.35

3

จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

1,905,500.00

7.74

71

6.91

2,057,035.70

8.35 -

151,535.70 - 0.62

4

จ้างเหมาบริการทัว่ ไป

683,000.00

2.77

63

6.13

508,330.14

2.06

174,669.86

0.71

24,631,847.14

100.00

1,028

100.00

20,632,545.92

83.76

3,999,301.22

16.24

รวม

ตำรำงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแยกตำมวิธีกำรดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
ลำดับ

วิธีกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณตำมแผนฯ
จำนวน (บำท)

1

วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2

วิธเี ฉพาะเจาะจง
รวม

งบประมำณทีส่ ำมำรถ

รำยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ปี 63 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ร้อยละ

จำนวน (รำยกำร)

ร้อยละ

จำนวน (บำท)

ประหยัดได้
ร้อยละ

จำนวน (บำท)

ร้อยละ

1,288,000.00

5.23

1

0.10

1,285,000.00

5.22

3,000.00

0.01

23,343,847.14

94.77

1,027

99.90

19,347,545.92

78.55

3,996,301.22

16.22

24,631,847.14

100.00

1,028

100.00

20,632,545.92

83.76

3,999,301.22

16.24

- 10 จากตารางข้างต้น พบว่า
1. การด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามแผนฯ ด้ ว ยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจงใช้ ง บประมาณมากที่ สุ ด จ านวน
20,632,545.92 บาท คิดเป็ น ร้ อยละ 83.76 และรองลงมาคื อ วิธี ประกวดราคาอิเ ล็ กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใช้งบประมาณ จานวน 1,285,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.22 (ภาพที่ 1 : กราฟแสดงร้อยละของงบประมาณ
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ ปี 63)
2. วิธีที่ใช้ในการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 1,028 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และรองลงมา คือ วิธีป ระกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 1 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 0.10 (ภาพที่ 2 : กราฟแสดงร้อยละของจานวนรายการจาแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63)
3. ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น
จานวน 1,285,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.22 (แผนฯ ร้อยละ 5.23) สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน
3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 และจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น จานวน
19,347,545.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.55 (แผนฯ ร้อยละ 94.77) สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน
3,996,301.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.22 รวมทั้งสิ้นสามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน 3,999,301.22 บาท
คิดเป็นร้อยละ 16.24 (ภาพที่ 3 : กราฟแสดงร้อยละของผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63)
4. จากข้อมูลข้าต้นจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่หน่วยงานใช้งบประมาณจากเงินบารุงของโรงพยาบาลซึ่งมี
ยอดการใช้จ่ายต่อรายการที่ไม่สูงมากนัก และหน่วยงานมีกลไกในการต่อรองราคาการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ขาย และมี
การใช้มาตรการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้ ในภาพรวม
หน่วยงานดาเนิ นการได้บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ตามแผนฯ สามารถประหยัดงบประมาณทั้งปีได้ถึง ร้อยละ 16.24
ของแผนฯ ถึงแม้ว่าในการจัดซื้อจัดจ้างในรายการจ้างเหมาอื่นจะมียอดใช้จ่ายเกินกว่าแผนก็ตาม ทั้งนี้ ในส่วนของ
รายการจ้างเหมาอื่นควรจะต้องนาไปวิเคราะห์ และวางแผนในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป
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ภำพที่ 1
กรำฟแสดงร้อยละของงบประมำณ
จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนฯ ปี 63
วิธี e-bidding
5.23%

วิธีเฉพาะเจาะจง
94.77%

ภำพที่ 2
กรำฟแสดงร้อยละของจำนวนรำยกำร
จำแนกตำมวิธีจัดซื้อจัดจ้ำง ปี 63
วิธี e-bidding
0.10%

วิธีเฉพาะเจาะจง
99.90%
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ภำพที่ 3

กรำฟแสดงร้อยละของผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปี 63
94.77%
100.00%

78.55%

80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

16.22%
5.23%

5.22%

0.01%

0.00%
วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี e-bidding
งบประมาณตามแผนฯ

จัดซือ้ /จัดจ้าง ปี 63

ประหยัดได้

4. แนวทำงกำรแก้ไข และปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1. จัด ทาแผนและจัด เตรียมรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บการดาเนินการจัด ซื้อจัด จ้างไว้ล่ว งหน้ า
หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดทาปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และกาหนดให้มีการกากับติดตามผลการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส
3. จัดทาแบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติในหลักการให้มีข้อความระบุรายละเอียดของวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ที่ต้องการซื้อให้ชัดเจน
4. จัดทา Flowchart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และคู่มือการปฏิบัติงานของกรรมการ
5. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน

**************************************

