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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง โรงพยาบาลนครพิงค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กลุมงานพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื ้อจัดจางประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื ่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กําหนดใหสวนราชการไดนําผลการ

วิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ตารางที่ ๑ แสดงรอยละของจํานวนรายการที่ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง  

วิธีการจัดซื้อจัดจาง จํานวนรายการ รอยละ 
เฉพาะเจาะจง ๘,๑๐๒ ๙๗.๑๘ 
ประกวดราคาดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ๒๓๔ ๒.๘๑ 
วิธีตลาด e-market ๑ ๐.๐๑ 

รวม ๘,๓๓๗ ๑๐๐ 
 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลนครพิงค ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวนทั้งสิ้น 

๘,๓๓๗ รายการ พบวาจัดซื้อสูงสุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน ๘,๑๐๒ รายการ คิดเปนรอยละ ๙๗.๑๘ วิธี
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จํานวน ๒๓๔ รายการ คิดเปนรอยละ ๒.๘๑ และวิธี
ตลาด           e-market จํานวน ๑ รายการ  คิดเปนรอยละ ๐.๐๑ 

 

 
 
 
 



 
     - ๒ - 
 
 

 ตารางที่ ๒ รอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จําแนกตามวธิกีารจัดซื้อจัดจาง 

 

    วิธีการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

มูลคางบประมาณ เฉพาะเจาะจง ประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

วิธีการตลาด  
(e-market) 

๑,๘๓๒,๘๓๑,๗๓๗.๖๔ ๑,๐๔๘,๙๘๓,๖๔๒.๐๙ ๗๘๓,๒๔๔,๗๓๕.๕๕ ๖๐๓,๓๖๐ 

๑๐๐.๐๐% ๕๗.๒๓% ๔๒.๗๓% ๐.๐๔% 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลนครพิงค ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง รวมงบประมาณ

ทั้งส้ิน ๑,๘๓๒,๘๓๑,๗๓๗.๖๔ บาท พบวาจัดซื้อสูงสุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปนจํานวนเงิน ๑,๐๔๘,๙๘๓,๖๔๒.๐๙ 
บาท คิดเปนรอยละ ๕๗.๒๓ วิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปนจํานวนเงิน 
๗๘๓,๒๔๔,๗๓๕.๕๕บาท คิดเปนรอยละ ๔๒.๗๓ และวิธีตลาด e-market จํานวน ๖๐๓,๓๖๐ บาท คิดเปนรอย
ละ ๐.๐๔ 

 
 

 
 
 
 
 



                                              - ๓ - 
 
 

ตารางที่ ๓ แสดงรอยละการประหยัดงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
งบประมาณที่จัดสรร งบประมาณที่ดําเนินการ

จัดซื้อจัดจาง  
ตามขอตกลง/สัญญา 

งบประมาณที่
ประหยัดได 

รอยละของ
งบประมาณ
ที่ประหยัด

ได 
วิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๐๕๐,๑๘๔,๕๗๗.๖๙ ๑,๐๔๘,๙๘๓,๖๔๒.๐๙ ๑,๒๐๐,๙๓๕.๖๐ ๐.๑๑ 
ประกวดราคาดวย
วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

๘๒๐,๓๗๕,๑๒๑.๕๕ ๗๔๕,๘๖๔,๐๖๕.๘๕ ๗๔,๕๑๑,๐๕๕.๗๐ ๙.๐๘ 

วิธีตลาด e-market ๖๑๐,๐๐๐ ๖๐๓,๓๖๐ ๖,๖๔๐ ๑.๐๙ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๘๗๑,๑๖๙,๖๙๙.๒๔ ๑,๗๙๕,๔๕๑,๐๖๗.๙๔ ๗๕,๗๑๘,๖๓๑.๓๐ ๔.๐๕ 

 

 รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดโดยจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

จากตารางพบวาสามารถประหยัดงบประมาณในภาพรวมการจัดซื้อจัดจางไดทั้งส้ินเปนเงิน๗๕,๗๑๘,๖๓๑.๓๐ 

บาท คิดเปนรอยละ ๔.๐๕  ซึ่งมีการประหยัดในวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปน

จํานวนเงิน ๗๔,๕๑๑,๐๕๕.๗๐ บาท คิดเปนรอยละ ๙.๐๘  รอลงมาเปนวิธีการทางวิธีตลาด e-market เปนเงิน 

๖,๖๔๐ บาท  คิดเปนรอยละ ๑.๐๙   และวิธีเฉพาะเจาะจง เปนเงิน  ๑,๒๐๐,๙๓๕.๖๐ บาท คิดเปนรอยละ 

๐.๑๑ ตามลําดับ 

    

                            



                                            - ๔  - 

 

๒.  การวิเคราะหความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจางประจําป ๒๕๖๓ 

   ๒.๑  การวิเคราะหความเสี่ยง 

      การวิเคราะหความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลนครพิงค วิเคราะหจากความเส่ียงท่ีมีอยู 

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง, ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการและกิจกรรมควบคุม  ตามขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑  ระบุความเส่ียง 

๑. สภาพแวดลอมทั่วไปในการจัดการงานดานพัสดุ 

ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

๑. สภาพแวดลอมทั่วไปในการจัดการงานดานพัสดุ 

๑.๑ ดานนโยบาย -การถายทอดนโยบายไปไม
ถึงผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ
ในทุกระดับ 

-มีการปฏิบัติงานท่ี
แตกตางจากนโยบาย/
แนวทางที่กําหนดไว 

-กําหนดแนวทาง/นโยบายเพื่อให
ปฏิบัติตาม 

๑.๒ ดานระเบียบ
กฎหมาย 

-มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติตามพรบ.จัดซื้อจัด
จัดจางฯ ระเบียบที่เกี่ยว 
ของ และมีหนังสือเวียน
เพ่ิมเติมบอยครั้ง 

-ทําใหเกิดความสับสน
และเกิดความเขาใจที่
แตกตาง 

-จัดอบรมใหความรูในเร่ืองพรบ.
จัดซื้อจัดจัดจางฯ ระเบียบที่เก่ียว 
ของ 

๑.๓ ดานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

-ขาดการควบคุม กํากับ
ดูแล  
-การกําหนดFlowข้ันตอน
การทํางานแตกตางกัน 

-การดําเนินการไมเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด  

-ทบทวนFlow ในการทํางานและ
หลักเกณฑสําหรับการดําเนินการ
ท่ีชัดเจน 
-มีการกํากับติดตาม รายงาน
ความกาวหนาทุกเดือน 

๑.๔ ดานเจาหนาท่ี -มีการเปลี่ยนแปลง
เจาหนาท่ีผุรับผิดชอบบอย
เน่ืองจากลาออก เกษียณ 
เปลี่ยนงาน 

- ระยะเวลาการหาคน
ทดแทนลาชา 
-ทําใหผูปฏิบัติงานใหมยัง
ขาดความรุและทักษะ 
 

-จัดอบรมใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานใหม 

๑.๕ ดานการตรวจสอบ

ภายใน 

-ระบบควบคุมภายในมิติ

ดานพัสดุใชระบบประเมิน

ตนเองยังขาดความเขาใจใน

เกณฑการประเมิน 

-ขาดการสุมตรวจและสอบ

ทานภายในหนวยงาน 

-เจาหนาท่ีพัสดุเปน

ผูจัดทําและตรวจสอบ

ภายในทําใหไมสามารถ

ตรวจสอบไดครบทุก

ขั้นตอน 

-ประชุมทําความเขาใจใหเปนไป 

-ใชระบบตรวจสอบภายในของ

หนวงานเพื่อใหรับผิดชอบการ

ตรวจสอบทานและตรวจสอบ

ภายใน  

 



- ๕ – 

 

ความเส่ียงท่ีมีอยู ปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม 

๒. ปญหาดานการจัดการพัสดุ 

๒.๑ การกําหนดความ

ตองการ 

-หนวยเบิกไมมีแนวทาง

กําหนดความตองการใช

พัสดุ ไมระบุความตองการ

ใชพัสดุท่ีชัดเจน 

-ทําใหการจัดทําแผนการ

จัดซื้อลาชา และไมเปนไป

ตามแผนการจัดซื้อ 

-จํานวนพัสดุไมเพียงพอ

ตอความตองการใชงาน 

-กําหนดแนวทาง/นโยบายเพื่อให

หนวยงานยึดถือปฏิบัติตาม 

๒.๒ การวางแผนการ

จัดหาพัสดุ 

-ความลาชาในการเสนอ

แผนและลงนามอนุมัติ

แผนการจัดซื้อจัดจาง 

 

-ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการการจัดซื้อได

ทันตามแผนที่กําหนดไว 

-จัดซื้อนอกแผน 

-ใหผูรับผิดชอบในการจัดทําแผน

วางแผนในการดําเนินการเสนอ

แผนใหทันตอความตองการใช

งาน 

๒.๓ การกําหนดราคา

กลาง/คุณลักษณะเฉพาะ 

/รางขอบเขตงานTOR 

-ไมมีผูเขาเสนอราคาหรือมี

เสนอราคาเพียงรายเดียว

ทําใหไมมีการแขงขันดาน

ราคา , มีการวิจารณราง 

TOR  

-ไมสามารถดําเนินการ

จัดซื้อพัสดุไดทันตามแผน 

จัดซื้อ ทําใหเกิดความ

ลาชา 

-มีการอบรมใหความรูแก

ผูรับผิดชอบในการจัดทําราง

ขอบเขตงานTOR, คุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลางพัสดุ 

๒.๔ การจัดซื้อจัดจางท่ี

เรงดวนกระชั้นชิด 

-ทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะ

เกิดขอผิดพลาดในการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง 

-อาจเกิดขอทักทวงทจาก

หนวยงานภายนอกเชน 

สตง หรือหนวยตรวจสอบ

ภายในของกระทรวง

สาธารณสุข 

-กําหนดกรอบระยะเวลาการ

บริหารโครงการจัดซื้อจัดจางแต

ละประเภทใหชัดเจน 

 

 ๓.  ปญหาการควบคุมพัสดุ 

๓.๑ คลังพัสดุมีสถานที่

คับแคบ 

-สถานที่จัดเก็บพัสดุคับ

แคบ ไมเพียงพอสําหรับ

จัดเก็บพัสดุสํารองคลัง 

-ทําใหพัสดุไมเพียงพอ

จายแกหนวยเบิก 

-ปรับปรุงหองจัดเก็บพัสดุบริเวณ

ช้ัน ๒ และตรวจสอบพัสดุคงคลัง

ทุกเดือน 

๔.  ปญหาดานการจําหนายพัสดุ 

๔.๑ มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ

หรือหมดความจําเปนใน

การใชงานจํานวนมาก 

-พัสดุที่ชํารุดเส่ือมสภาพไม

สงคืน อาจเกิดการสูญหาย

ไดเน่ืองจากไมมีผูดูแลหรือมี

การตรวจสอบอยาง

สม่ําเสมอ 

- มีพัสดุคงเหลือใน

ทะเบียนคุมจํานวนมาก 

-พัสดุรอจําหนายไม

จัดเก็บในสถานที่

ปลอดภัย 

-ใหมีการตรวจสอบพัสดุที่ชํารุด

เสื่อมสภาพสงคืนและก็บพัสดุที่

สงคืนในสถานที่ปลอดภัย 

-ดําเนินการจําหนายพัสดุอยาง

นอยปละ ๑ คร้ัง 
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ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะหระดับความเส่ียงโดยใหระงับคะแนนตามเกณฑดังนี้ 

๑.  ความเสี่ยงระดับตํ่ามาก    คะแนน ๑ – ๔ 

๒.  ความเสี่ยงระดับตํ่า     คะแนน  ๕ – ๘   

๓.  ความเสี่ยงระดับปานกลาง    คะแนน  ๙ – ๑๔ 

๔.  ความเสี่ยงระดับสูง     คะแนน  ๑๕ – ๒๐ 

๕.  ความเสี่ยงระดับสูงมาก    คะแนน  ๒๑ - ๒๕ 

 

 

 

การกําหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ที่มีผลตอการดําเนินงาน 
 

ระดับ  ผลกระทบ  คําอธิบาย 
 
๕  สูงมาก   มีผลกระทบตอกระบวนการดําเนินงานรุนแรงมากเชนหยุด 
     ดําเนินการมากกวา ๑ เดือน 
 
๔  สูง   มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรงเชนหยุด 
     ดําเนินการ ๑ เดือน 
 
๓  ปานกลาง  มีการชะงักงันอยางมีนัยสําคัญของกระบวนการและการดําเนินงาน 
 
๒  นอย   มีผลกระทบเล็กนอยตอกระบวนการและการดําเนินงาน 
 
๑  นอยมาก  ไมมีการชะงักงันของกระบวนการและการดําเนินงาน
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ขั้นตอนที่ ๓  การรายงานผล  การวิเคราะหระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ํา ตั้งแตคะแนน            

๑๕ – ๑๖ คะแนน จํานวน ๓ ดาน 

 จากการวิเคราะหระดับความเส่ียงจะเห็นวา  โรงพยาบาลนครพิงคมีความเสี่ยงสูง ดังนี้   

 ๑.  ดานระเบียบกฎหมาย  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ/ คําสั่ง/ ขอกําหนด หนังสือเวียน เก่ียวกับ

การดานการเงิน งบประมาณ และการพัสดุบอยครั้ง  ทําใหการปฏิบัติงานดานการพัสดุตองปรับตัวและวิธีการ

ปฏิบัติงานบอยครั้ง ทําใหการปฏิบัติงานเกิดความสับสนระหวางระหวางระเบียบเดิมกับพรบ.จัดซื้อจัดจางท่ี

ออกมาใหม ทําใหผูปฏิบัติงานตองศึกษาปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและอาจมีความเส่ียงหรือขอผิดพลาดในการ

ทํางานได   

 แนวทางแกไข – ผูปฏิบัติงานดานการพัสดุตองหมั่นทบทวนหาความรูศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ปฏิบัติงานตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง/ คําสั่ง / ขอกําหนด/ กฎระเบียบเพิ่มเติมตามหนังสือเวียนตางๆ เพื่อใหการ

ทํางานถูกตอง โปรงใส ทันเวลา และไมเกิดขอผิดพลาด 

 ๒.    ดานการจัดหาพัสด ุ พบวาการจัดซื้อจัดจางท่ีเรงดวนกระชั้นชิด ทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิด

ขอผิดพลาดในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง อาจเกิดขอทักทวงจากหนวยงานภายนอกเชน 

สตง หรือหนวยตรวจสอบภายในของกระทรวงสาธารณสุข 

  แนวทางแกไข- กําหนดกรอบระยะเวลาการบริหารโครงการจัดซื้อจัดจางแตละประเภทใหชัดเจน และ

มีข้ันตอนการปฏิบัติงาที่ชัดเจน 
 

    ๓.  ดานเจาหนาที่  มีการเปล่ียนแปลงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานพัสดุบอย เน่ืองจากลาออก เกษียณ 

เปล่ียนงาน จึงทําใหงานขาดความตอเนื่อง 

   แนวทางแกไข-  จัดอบรมใหความรูผูปฏิบัติงานพัสดุใหม และสงเจาหนาที่เขาอบรมเพ่ือเพิ่มพูนทักษะ 

 สําหรับประเด็นความเส่ียงดานอ่ืนๆ วิเคราะหแลวอยูในระดับท่ียอมรับได (ปานกลาง –ต่ํา) สามารถที่จะ
แกไขไดไปพรอมๆกันกับการปฏิบัติงานปกติได ตลอดจนโรงพยาบาลนครพิงค ไดจัดระบบบริหารความเส่ียงโดย
การกําหนดมาตรการในการเฝาระวังประเด็นความเส่ียงในการจัดซื้อจัดจางดังน้ี 

 ๑.  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อการตรวจสอบบุคลากร

ในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ๒.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขาย

ยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๓.  ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค เรื่องเจตจํานงในการบริหารงานของโรงพยาบาลนครพิงค 
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 ๔.  แนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางและผู

เสนองาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ทั้งนี้เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลนครพิงค มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจาง มีความโปรงใส 

ตรวจสอบได ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ตองปฏิบัติตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางมี

ความประหยัด คุมคา และสมประโยชนของหนวยราชการสูงสุด 

 

๓.  การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

 ๓.๑  การลงขอมูลในระบบ e-GP และในระบบ GFMIS มักเจอปญหาเนื่องจากมีจํานวนผูใชงานมากทําให

การทํางานไมเสถียรและมีการปรับปรุงระบบบอยครั้ง ทําใหการทํางานในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐลาชา 

 ๓.๒  มีความลาชาในการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑและราคากลางสิ่งกอสราง 

 ๓.๒  มีการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑยาใหมทุกรายการ เน่ืองจากจะมีการ Update ตํารา

ยาใหมทุกป เพื่อจะไดมีการปรับปรุงแนวทางการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของยาใหเปนปจจุบัน 

 ๓.๔   การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง บางรายเปนงานที่ตองกระทําเรงดวน สงผลใหเกิดความเสี่ยงเกิด

ขอผิดพลาดในการดําเนินงานได และเอกสารการจัดซื้อจัดจาง มีข้ันตอบกระบวนการทํางานเพิ่มมากขึ้น 

 ๓.๕  การสํารองคลังพัสดุเวชภัณฑที่จําเปน เพื่อใหเพียงพอสําหรับใชในชวงวิกฤตการโรคโควิด 

  

 

  ๔.  การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ   

 ผลการดําเนินจัดซื ้อจัดจางทั้ง  ๘,๓๓๗ รายการ  สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื ้อได        

รอยละ ๔.๐๕   

 

 

 



- ๙ – 

 

๕. แนวทางแกไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุ  เพื่อนําไปสูการปรับปรุง          

.   การจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๕.๑ เจาหนาที่พัสดุตองติดตามและรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางทุกแหลงเงิน

ตอผูบริหารเปนประจําทุกเดือน และเรงรัดการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จทันเวลา 

 ๕.๒  หนวยงานผูเ ก่ียวของ ตองเตรียมความพรอมเกี ่ยวกับร างขอบเขตของงาน หรือราคากลาง           

ที่ตองการไวลวงหนา  เพื่อจะไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันตามแผนงานระยะเวลาท่ีกําหนด  

 ๕.๓  เรงจัดทําคณุลักษณะของเวชภัณฑยาใหครบทุกรายการ  

 ๕.๔  เจาหนาที่พัสดุ ตองปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจาง และหนังสือแจงเวียน ใหละเอียด ถี่ถวน 

เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และตองเพิ่มเติมความรูเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ทั้งทางภาครัฐและ

เอกชน เพื่อลดความเสี่ยงขอผิดพลาดในการทํางาน 

 ๕.๕  ผูปฏิบัติงานพัสดุ ตองติดตามสถานการณในทองตลาด ซึ่งรายการยา เวชภัณฑมิใชยา หรือพัสดุ

อื่นๆ บางรายการที่อาจมีแนวโนมขาดแคลนจากทองตลาด เพื่อหาแนวทางปองกัน เชน การสํารองเพิ่มขึ้น การ

ประชุมเพื่อหาแนวทางการรักษาในการพัสดุอื่นทดแทนกันได  และมีการสํารองคลังพัสดุเวชภัณฑ ใหเพียงพอใช

ในวิกฤติการณโรคโควิด-๑๙ หรือโรคระบาดตางๆ 

  ๕.๖  ควรกําหนดใหหนวยจัดซื้อ มีการจัดทําแนวทางการตรวจสอบ กรณีที่มีเบิกจายพัสดุในแตละ

หนวยเบิกท่ีมีอัตราการเบิกใชพัสดุที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงผิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ผูจัดทํารายงาน 

          ๑.  นางสาวกอบกาญจน  เอกสินธุ    เภสัชกรชํานาญการ  

          ๒.  นางเสาวคนธ  เปยสุพงษ         นักวิชาการพัสดุชํานาญการ





 


