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ค าน า 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมยประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินงานประจ าปี โดยเนื้อหาประกอบด้วย บริบท
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ประหยัดงบประมาณ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขใน
ปีงบประมาณถัดไป 

 ซึ่งทางผู้จัดท าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการใช้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป
ของหน่วยงานต่อไป 
 
 
       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
       พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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๑ 
บทน า 

 
1.ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.1 ประวัติอ าเภอสบเมย  

 สบเมย ได้จัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอสบเมย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2527 โดยแยกการปกครองจาก
อ าเภอแม่สะเรียง ซึ่งประกอบด้วย 3 ต าบล คือ ต าบลสบเมย ต าบลแม่คะตวน และต าบลกองก๋อย มีพื้นที่ 
1,177 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 735,625 ไร่ ต่อมาได้รับอนุมัติให้ตั้งต าบลข้ึนอีก 3 ต าบลคือ ต าบล
แม่สวด (แยกจากต าบลแม่คะตวน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2527) ต าบลแม่สามแลบ (แยกจากต าบลสบ
เมย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2531) และต าบลป่าโปง (แยกจากต าบลกองก๋อย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.
2531) ตามล าดับ และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกสา ยกฐานะกิ่ง
อ าเภอสบเมย เป็นอ าเภอสบเมย มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 เป็นต้นไป (ที่มา :ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องแบ่งท้องที่ อ าเภอแม่สะเรียง ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอสบเมย ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2527) 
 อ าเภอสบเมย เป็นหนึ่งใน 7 อ าเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่ลาน้อย 
อ าเภอขุนยวม อ าเภอเมือง อ าเภอปางมะผ้า อ าเภอปาย) ตั้งอยู่ทิศใต้สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นระยะทาง 192 กิโลเมตร มีถนนเข้าสู่ตัวจังหวัดดังนี้ ทางหลวงหมายเลข 
105 จากอ าเภอสบเมยถึงอ าเภอแม่สะเรียง ระยะทาง 25 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 108 จาก
อ าเภอแม่สะเรียงถึงอ าเภอเมือง ระยะทาง 167 กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร 784 กม. 
 อ าเภอสบเมย มีความหมายและที่มา ดังต่อไปนี้ 
  สบ หมายถึง การพบกัน การบรรจบ ปลายสุดแม่น้ าหรือปากน้ า 
  เมย หมายถึง ช่ือแม่น้ าเมย ที่ใช้แบ่งอาณาเขตระหว่างประเทศไทย พื้นจังหวัดตากและ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน บางส่วนกับสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งไหลมาบรรจบกับแม่น้ าสาละวิน ที่บ้านสบเมยหมู่ที่ 4 
ต าบลแม่สามแลบ ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
 สบเมย เป็นช่ือต าบลหนึ่งของอ าเภอแม่สะเรียงในอดีต ดังนั้นประวัติความเป็นมาต่างๆ จึงเกี่ยวโยงกับ
อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียงเดิมช่ือ เมืองยวม หรือยวมใต้ เริ่มปรากฏในแผนที่ราวปี พ.ศ.1998 จาก
หลักฐานพงศาวดารโยนก เมืองยวมใต้มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน  ตั้งแต่ พ.ศ.1977 เรียกช่ือว่าเมืองยวมตะวัน
ตกของเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2332 แม่สะเรียงเกือบจะเป็นเมืองร้างซึ่งในใบลานหนังสือยวม ลานนากล่าวว่า 
“ขณะนั้นมีบ้านอยู่ประมาณ 200 หลังคาเรือน ใน 8 หมู่บ้าน เฉพาะในตัวเมืองมีคนอยู่ประมาณ 10 – 12 
ครอบครัวเท่าน้ัน เนื่องจากถูกพวกยางแดง(กะเหรี่ยงแดง) รบกวน ปล้มสดมภ์อยู่เป็นประจ า ทางการในสมัย
นั้นต้องน าลูกวัวไปแลกกับตัวประกัน คือ วัว 7 ตัว และผู้ชายหนึ่งคน และใช้วัว 8 – 10 ตัว แลกกับผู้หญิง
หนึ่งคน (สินค้าในสมัยนั้นมีเพียง วัวด า ดีบุก ครั่ง)  
 พ.ศ.2443 ทางราชการเปลี่ยนฐานะจากเมือง เป็นบริเวณเชียงใหม่ตะวันตก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2448 
ยกฐานะเป็นอ าเภอเรียกช่ือว่า “อ าเภอเมืองยวม” โดยอาศัยช่ือล าน้ ายวม ต่อมาเปลี่ยนเป็น “อ าเภอยวม” 
จนถึงปี พ.ศ.2467 ทางราชการเห็นว่าช่ือไปพ้องกับอ าเภอขุนยวม จึงเปลี่ยนช่ือเป็น “อ าเภอแม่สะเรียง” ตาม
ช่ือของแม่น้ าที่ไหลผ่านตัวอ าเภอ คือแม่น้ าแม่สะเรียง 
 พ.ศ.2527 ได้แยกเขตการปกครองของอ าเภอแม่สะเรยีง เป็นกิ่งอ าเภอสบเมย  ซึ่งตั้งตามช่ือต าบลสบ
เมยและแม่น้ าที่บรรจบแม่น้ าสาละวินที่บ้านสบเมย ซึ่งที่ท าการกิ่งอ าเภอสบเมย ช่ังคราวในขณะนั้นคือ 
โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ต าบลแม่คะตวน เมื่อที่ท าการสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2528 จึงย้ายส่วนราชการไปที่ตั้ง
แห่งใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สวด  ซึ่งเป็นเรือนไม้และปัจจุบันที่ว่าการอ าเภอสบเมยได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างที่ท าการแห่งใหม่แบบมาตรฐาน ซึ่งท าพิธีเปิดในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2549 
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 อ าเภอสบเมย เป็นดินแดนแห่งภูเขาและแม่น้ า โดยเฉพาะมีแม่น้ าส าคัญๆ ที่ไหลผ่านและแบ่งแยก
อาณาเขต คือ 

1. แม่น้ าสาละวิน ต้นน้ าจากประเทศธิเบตไหลผ่านประเทศสหภาพเมียนมาร์และแบ่งอาณาเขตกับ
ประเทศไทยด้านทิศตะวันตก มีความกว้างและลึกกว่าแม่น้ าทุกสาย ไหลผ่านอ าเภอสบเมยที่ต าบลแม่สามแลบ 
บรรจบกับแม่น้ าเมยที่บ้านสบเมย หมู่ที่ 4  

2. แม่น้ าเมย ไหลมาจากทิศใต้ของอ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มาบรรจบกับแม่น้ ายวมที่บ้าน
สบยวม ต าบลสบเมย แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ าสาละวินที่บ้านสบเมย ต าบลแม่สามแลบ 

3. แม่น้ ายวม ไหลมาจากอ าเภอขุนยวม ผ่านอ าเภอแม่ลาน้อย อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอสบเมย และ
บรรจบแม่น้ าเมยที่บ้านสบยวม ต าบลแม่สามแลบ 

4. แม่น้ าเงาไหลมาจากอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางทิศใต้ของต าบลแม่สวด เป็นเส้นแบ่ง
อาณาเขตระหว่างจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน และบรรจบกับแม่น้ ายวมที่บ้านสบเมย ต าบลแม่สวด 

5. แม่น้ าแม่ริด ไหลมาจากเขตต าบลกองก๋อย ผ่านอ าเภอแม่สะเรียง ผ่านต าบลแม่คะตวนและต าบล
แม่สวด บรรจบแม่น้ ายวม ที่สบแม่ริดใต้บ้านแม่สวด ต าบลแม่สวด 

 

1.2 การแบ่งเขตการปกครอง 

 อ าเภอสบเมย แบ่งการปกครองออกเป็น 6  ต าบล  58 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  ต าบลสบเมย     ประกอบด้วย  12  หมู่บ้าน 
  ต าบลแม่คะตวน    ประกอบด้วย     8   หมู่บ้าน 
  ต าบลกองก๋อย   ประกอบด้วย     9  หมู่บ้าน 
  ต าบลแม่สวด   ประกอบด้วย    12  หมู่บ้าน 
  ต าบลป่าโปง   ประกอบด้วย    7  หมู่บ้าน 
  ต าบลแม่สามแลบ  ประกอบด้วย  10  หมู่บ้าน 

1.3 ท่ีตั้ง / เน้ือท่ี / อาณาเขตอ าเภอสบเมย 

ทิศเหนือ ติดกับต าบลแม่ยวม ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
ทิศใต้   ติดกับต าบลท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
ทิศตะวันออก  ติดกับอ าเภออมก๋อย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดผาปูน รัฐกอทูเล ประเทศเมียนม่าร์ 
พื้นที่ทั้งหมด  10,032   ตร.กม.  
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รูปที่ 1  อาณาเขตอ าเภอสบเมย 
 

 
 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
 
1.4 ประวัติความเป็นมาของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ก่อตั้งเมื่อ  1  เมษายน พ.ศ.2527 มีฐานะเป็นส านักงาน
สาธารณสุขกิ่งอ าเภอสบเมย โดยมีนายมานพ รักเรียน เป็นสาธารณสุขกิ่งอ าเภอคนแรก ต่อได้ยกฐานะเป็น
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย เมื่อ  4  พฤศจิกายน พ.ศ.2536  ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 1 ต าบลแม่สวด 
อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีนายทองค า  แปงมูล เป็นสาธารณสุขอ าเภอ 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็น
ผู้บังคับบัญชา และมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานนิเทศ ตามรูป 1 
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การวิเคราะหผ์ลการจดัซ้ือจัดจ้าง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมยได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่าและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถน ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนน าไปใช้ในการวงแผนและก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 8 โครงการ 
 - งบประมาณ ๐.๐๐ บาท 
 - งบรายจ่ายประจ าปี 350,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 - งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๐.๐๐ บาท 
  - ค่าครุภัณฑ์ ๐.๐๐ บาท 
  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐.๐๐ บาท 
๑.๒ เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 
 - เบิกจ่ายรวม 350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 - คงเหลือ 0 บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐0 
 - กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี (๒๕๖๒) ๐.๐๐ บาท 
 - ไม่สามารถกันไว้เบิกจ่ายได้ (๒๕๖๒) เงินเหลือจ่าย ๐.๐๐ บาท 

๒. ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
มีโครงการที่ตอ้งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

  - จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 350,000 บาท 
  - จัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน 38 ครั้ง งบประมาณ 350,000 บาท 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 
(ครั้ง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 38 350,000 ๑๐๐ 
วิธีคัดเลือก ๐ ๐ ๐ 
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ๐ ๐ ๐ 
รวม 38 350,000 ๑๐๐ 

  
                 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 โครงการ 
รวม 38 ครั้ง  จ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มจี านวนสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 38 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ เนื่องด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมยเป็นหน่วยงานที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณไม่มาก จึงไม่
เข้าเกณฑ์ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอื่น มีเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง เท่านั้น 
  
 
 
 
 



5 
การวิเคราะหค์วามสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรในการจัดซื้อจัด
จ้างตามแผน 

งบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแผน 

ประหยัดงบประมาณ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามแผนการใช้จ่าย  

งบประมาณ 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ ตามแผน 

(โครงการ) 
ไม่ตามแผน 
(โครงการ)  

๑.จัดซื้อวัสดุส านักงาน 17,760.00 5.07 ๐ ๐ ๑ ๐ 
๒.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

16,820.00 4.81 ๐ ๐ ๑ ๐ 

3.จัดซื้อวัสดุน้ ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

98,442.00 28.13 ๐ ๐ ๑ ๐ 

4.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 15,150.00 4.33 0 0 1 0 
5.ค่าสาธารณูปโภค 36,812.63 10.52 ๐ ๐ ๑ ๐ 
6.จัดจ้างซ่อมยาพาหนะ 42,097.50 12.03 0 0 1 0 
7.ค่าใช้สอย 62,917.87 17.97 0 0 1 0 
8.ค่าจ้างเหมา 60,000.00 17.14 ๐ ๐ 1 ๐ 

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างตาม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้นจ านวน 350,000บาท โดยใช้
งบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่มีงบประมาณส าหรับลงทุนเพื่อซื้อที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงไม่สามารถค านวณการ
ประหยัดงบประมาณได้ ทั้งนี้ มีโครงการสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี จ านวน 8 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จ านวน - โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมยได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ๒๕๖๑ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จ านวน 8 โครงการ ภายในวงเงิน
งบประมาณ 350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
                  โดยสามารถจ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนสูงสุด ได้แก่  วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 38 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เนื่องด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย เป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณไม่มาก จึงไม่เข้าเกณฑ์ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอื่น มีเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง เท่านั้น 
และไม่มีงบประมาณส าหรับลงทุนเพื่อซื้อที่ดินสิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถค านวณการ
ประหยัดงบประมาณได้ 

ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น พบว่าส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสบเมย มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วนทุกโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเข้าถึงบริษัท/ผู้รับจ้างหรือผู้ที่สนใจได้รับรู้หรือรับทราบได้
อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และกว้างขวาง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันด้านการเสนอราคา ท าให้เกิดการแข่งขันและการ
เสนอสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักเกณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะ หรือระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม  

 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน 

๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการ ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ท าให้เกิดปั ญหาเรื่อง
ระยะเวลาในการด าเนินการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมี
ระยะเวลาด าเนินการอย่างจ ากัดหรือเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาในข้ันตอนการตรวจสอบได้ 

๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจหรือความเช่ียวชาญ
ในการด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณได้ เช่น ไม่สามารถก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ TOR ได้ทันตามก าหนดระยะเวลา หรือก าหนด
คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นต้น ท าให้หน่วยงานต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อผิดพลาดต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

๔.๓ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ท าให้
ต้องเริ่มต้นกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งใหม่ หรือต้องยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปและด าเนินการด้วยวิธีอื่น
แทน ท าให้มีสามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง/พฒันา 

 ๕.๑ ควรมีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบ กฎหมายและ
ข้ันตอนหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ๕.๒ ควรมีการให้ความรู้ สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าว รวมทั้ง
รับทราบถึงความผิดและโทษของการทุจริต 

 ๕.๓ ก าหนดแนวทางหรือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
พัสดุของหน่วยงาน เพื่อป้องกันปัญหาการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก าหนด
ในรู้แบบของคณะกรรมการ/คณะท างาน หรือก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือมาตรการหรือข้อบังคับเพื่อ
ตรวจสอบทุกข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งก าหนดมาตรการลงโทษต่างๆ
อย่างชัดเจน 

 


