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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง โรงพยาบาลนครพิงค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ ม งานพัส ดุ โรงพยาบาลนครพิ
โรงพยาบาลนคร ง ค ไดจ ัดทํา รายงานการวิเ คราะหผ ลการจัด ซื ้อ จัดจา งประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงใหเห็
เห็นวาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรวจสอบได มีความคุมคา และกกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ITA ที่กําหนดใหสวน
ราชการได
ไดนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรอยละของจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.. 2562
จํานวนโครงการ

เฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

7,798

7,545
96.76
76 %

252
3.23 %

วิธีคัดเลือก
1
0.01%

รอ ยละของจํา นวนโครงการโดยจํา แนกตามวิธ ีการจั
ารจัดซื้อ จัด จา ง ในปงบประมาณ 2562 จากตาราง
ดังกลาวขางตน มีจํานวนทั้งสิ้น 7,,798 โครงการ จากตารางดังกลาวขางตนพบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงที่สุดคือ
วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 7,545 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.76 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จํานวน 252 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.23 และวิวิธีคัดเลือก จํานวน 1 โครงการ
คิดเปนรอยละ 0.01

แผนภูมิจําแนกรอยละวิธีการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ 2562
0.01%
เฉพาะเจาะจง

96.76%
ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

3.23%

วิธีคดั เลือก
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ตารางที่ 2 แสดงรอยละงบประมาณ
งบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดดจจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
พ 2562

จํานวนโครงการ

เฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

วิธีคัดเลือก

540,468,207.91

4,261,275

41.40 %

0.33 %

1,305,426,651.77 760,697,,168.86
58.27
27 %

รอยละของงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562 จากตาราง จะเห็น
ไดวางบประมาณในภาพรวมที
ในภาพรวมที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง เปนเงิน 1,305,426,651.77 บาท พบวางบประมาณที่ใชใน
การจัดซื้อจัดจางโดยวิวิธีเฉพาะเจาะจง เปนจํานวนเงินมากที่สุดคือ 760,697,168.86 บาท คิดเปนรอยละ 58.27
รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาด
คาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนจํานวนเงิน 540,468,207.91 บาท คิดเปน
รอยละ 41.40 วิธีการคัดเลือก เปนจํานวนเงิน 4,261,275 บาท คิดเปนรอยละ 0.33

แผนภูมิจําแนกรอยละจํานวนเงินจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ 2562
0.33%
เฉพาะเจาะจง

41.40
40%
58.27%

ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิ กส์
วิธีคดั เลือก
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ตารางที่ 3 แสดงรอยละการประหยัดงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง

762,000,000

ปงบประมาณ 2562
งบประมาณที่
งบประมาณที่
ดําเนินการ
ประหยัดได
จัดซื้อจัดจาง
760,697,168.86 1,302,831.14

วิธีประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

590,600,000

540,468,207.91

50,131,792.09

8.49

วิธีคัดเลือก

10,593,000

4,261,275

6,331,725

59.77

1,363,193,000

1,305,426,651.77

57,766,348.23

4.24

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่จัดสรร

รอยละของ
งบประมาณ
ที่ประหยัดได
0.17

รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดโดยจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562
จากตารางพบวาสามารถประหยัดงบประมาณในภาพรวมการจัดซื้อจัดจางไดทั้งสิ้นเปนเงิน 57,766,348.23 บาท
คิดเปนรอยละ 4.24 ซึ่งมีการประหยัดในวิธีคัดเลือก เปนจํานวนเงิน 6,331,725 บาท คิดเปนรอยละ 59.77 รอ
ลงมาเปนวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปนเงิน 50,131,792.09 คิดเปนรอยละ
8.49 และวิธีเฉพาะเจาะจง เปนเงิน 1,302,831.14 บาท คิดเปนรอยละ 0.17 ตามลําดับ

แผนภูมิจําแนกรอยละของการประหยัด
งบประมาณจัดซื้อจัดจาง
ประจําป 2562
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

59.77%

0.17%

8.46%

ชุดข้อมูล1

- 4 2. การวิเคราะหความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจางประจําป 2562
2.1 การวิเคราะหความเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลนครพิงค วิเคราะหจากความเสี่ยงที่มีอยู
ปจจับที่กอใหเกิดความเสี่ยง, ผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการและกิจกรรมควบคุม ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง
1. สภาพแวดลอมทั่วไปในการจัดการงานดานพัสดุ
ความเสี่ยงที่มีอยู
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ผลกระทบตอหนวยงาน
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
1. สภาพแวดลอมทั่วไปในการจัดการงานดานพัสดุ
1.1 ดานนโยบาย
-ไมมีการกําหนดนโยบาย -บุคลลากรไมมีแนวทาง -กําหนดแนวทาง/นโยบายเพื่อให
เพื่อใหยึดถือและปฏิบัติที่ ในการปฏิบัติงานให
หนวยจัดซื้อยึดถือปฏิบัติตาม
ชัดเจน
เปนไปในแนวทางเดียวกัน
1.2 ดานระเบียบกฎหมาย -มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ -ทําใหเกิดความสับสนใน -ใหผูปฏิบัติงานพัสดุเขารับการ
วิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียน การปฏิบัติงาน
ฝกอบรมเพิ่มเติมความรูอยาง
เพิ่มเติมบอยครั้ง
ตอเนื่อง
1.3 ดานขั้นตอนการ
-ขาดการควบคุม กํากับ
-ทําใหเกิดปญหาการ
-กําหนดรูปแบบแนวทางขั้นตอน
ปฏิบัติงาน
ดูแล ไมมีการกําหนด
ปฏิบัติงานลาชา
และหลักเกณฑสําหรับดําเนินการ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
พัสดุทราบและยึดถือปฏิบัติงาน
เพื่อใหรวดเร็ว และถูกตองตาม
ระเบียบพัสดุ
1.4 ดานเจาหนาที่
-มีการเปลี่ยนแปลง
-ทําใหผูปฏิบัติงานพัสดุไม -ควรจัดหาบุคลลากรปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ผุรับผิดชอบบอย เขาใจระเบียบกฎหมายที่ พัสดุเพิ่มและสงเสริมใหการอบรม
เนื่องจากลาออกไปบรรจุ เกี่ยวของและวิธี
ความรู
ราชการ หรือมีการ
ปฏิบัติงานพัสดุ
สับเปลี่ยนหนาที่
-ใหเจาหนาที่อื่นปฏิบัติงาน
เปนผูจัดซื้อพัสดุ
1.5 ดานการตรวจสอบ
-หนวงานไมมีเจาหนาที่/
-เจาหนาที่พัสดุเปน
-ควรจัดตั้งกลุมงาน/งาน
ภายใน
กลุมงานตรวจสอบภายใน ผูจัดทําและตรวจสอบ
ตรวจสอบภายในเพื่อให
โดยตรง
ภายในทําใหไมสามารถ รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบไดครบทุก
โดยตรงเพื่อชวยตรวจสอบทาน
ขั้นตอน
อีกครั้ง
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ความเสี่ยงที่มีอยู
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง
2. ปญหาดานการจัดการพัสดุ
2.1 การกําหนดความ
-หนวยเบิกไมมีแนวทาง
ตองการ
กําหนดความตองการใช
พัสดุ ไมระบุความตองการ
ใชพัสดุที่ชัดเจน
2.2 การวางแผนการ
จัดหาพัสดุ

-ความลาชาในการเสนอ
แผนและลงนามอนุมัติ
แผนการจัดซื้อจัดจาง

ผลกระทบตอหนวยงาน

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม

-ทําใหการจัดทําแผนการ
จัดซื้อลาชา และไมเปนไป
ตามแผนการจัดซื้อ,
จํานวนพัสดุไมเพียงพอตอ
ความตองการใชงาน
-ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการการจัดซื้อได
ทันตามแผนที่กําหนดไว

-กําหนดแนวทาง/นโยบายเพื่อให
หนวยจัดซื้อยึดถือปฏิบัติตาม

-ใหผูรับผิดชอบในการจัดทําแผน
วางแผนในการดําเนินการเสนอ
แผนใหทันตอความตองการใช
งาน
2.3 การกําหนดราคา
-มีการกําหนดคุณลักษณะ -ไมสามารถดําเนินการ
-มีการอบรมใหความรูแก
กลาง/คุณลักษณะเฉพาะ เฉพาะตรงกับยี่หอหอเดียว จัดซื้อพัสดุไดทันตามแผน ผูรับผิดชอบในการจัดทําราง
/รางขอบเขตงานTOR
-ไมมีผูเขาเสนอราคาหรือมี จัดซื้อ ทําใหเกิดความ
ขอบเขตงานTOR, คุณลักษณะ
เสนอราคาเพียงรายเดียว ลาชา
เฉพาะและราคากลางพัสดุ
ทําใหไมมีการแขงขันดาน
ราคา
-มีการวิจารณราง TOR
2.4 การจัดซื้อจัดจางที่
-ทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะ -อาจเกิดขอทักทวงที่มา -ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานหมั่น
เรงดวนกระชั้นชิด
เกิดขอผิดพลาดในการ
จากหนวยงานภายนอก ทบทวนศึกษาขั้นตอนวิธีการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
เชน สตง หรือหนวย
จัดซื้อตามพรบ.จัดซื้อจัดจางฯป
ตามพรบ.จัดซื้อจัดจางฯป ตรวจสอบภายในของ
2560
2560
กระทรวงสาธารณสุข
3. ปญหาการควบคุมพัสดุ
3.1 คลังพัสดุมีสถานที่คับ -สถานที่จัดเก็บพัสดุคับ
-ทําใหพัสดุไมเพียงพอ
-ปรับปรุงหองจัดเก็บพัสดุบริเวณ
แคบ
แคบ ไมเพียงพอสําหรับ
จายแกหนวยเบิก
ชั้น 2 และตรวจสอบพัสดุคงคลัง
จัดเก็บพัสดุสํารองคลัง
ทุกเดือน
4. ปญหาดานการจําหนายพัสดุ
4.1 มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ -พัสดุที่ชํารุดเสื่อมสภาพไม - ทําใหหนวยงานมีพัสดุ -ใหมีการตรวจสอบพัสดุที่ชํารุด
หรือหมดความจําเปนใน สงคืน เพื่อจําหนายจาก
ในบัญชีไมตรงกับจํานวน เสื่อมสภาพสงคืน และดําเนินการ
การใชงานจํานวนมาก
บัญชี
ที่ใชงานจริง
จําหนายพัสดุประจําป
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหระดับความเสี่ยงโดยใหระงับคะแนนตามเกณฑดังนี้
1. ความเสี่ยงระดับต่ํามาก

คะแนน 1 – 4

2. ความเสี่ยงระดับต่ํา

คะแนน 5 – 8

3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง

คะแนน 9 – 14

4. ความเสี่ยงระดับสูง

คะแนน 15 – 20

5. ความเสี่ยงระดับสูงมาก

คะแนน 21 - 25

-6การวิเคราะหระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม
ขั้นตอน

วัตถุประสงคขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ

1. ดานสภาพแวดลอม
ทั่วไปในการจัดการงาน

-เพื่อใหการดําเนินงานดาน
พัสดุมีความถูกตอง โปรงใส
ตามระเบียบฯ กฎเกณฑของ
ทางราชการ

1.1 ดานนโยบาย

-ใหมีการกําหนดนโยบาย
เพื่อใหยึดถือปฏิบัติที่ชัดเจน

1.2 ดานระเบียบ
กฎหมาย

- มีการเปลี่ยนแปลงกฎ/
ระเบียบ/วิธีการปฏิบัติและ
หนังสือเวียนเพิ่มเติมบอยครั้ง

1.3 ดานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
1.4 ดานเจาหนาที่

-ผูบริหารที่ควบคุมกํากับดูแล
ไมมีการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
-มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่
ผุรับผิดชอบบอยเนื่องจาก
ลาออกไปบรรจุราชการ หรือ
มีการสับเปลี่ยนหนาที่
-ใหเจาหนาที่อื่นปฏิบัติงาน
เปนผูจัดซื้อพัสดุ

การประเมินความเสี่ยง
คะแนน

ระดับ

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

2

2

4

ต่ํามาก

6

3

5

15

สูง

2

2

3

6

ต่ํา

5

4

4

16

สูง

1
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ขั้นตอน

วัตถุประสงคขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ

2. ดานการจัดหาพัสดุ

-เพื่อใหการดําเนินงานดาน
พัสดุมีความถูกตอง โปรงใส
ตามระเบียบฯ กฎเกณฑของ
ทางราชการ

การประเมินความเสี่ยง
คะแนน

ระดับ

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

2.1 การกําหนดความ
ตองการพัสดุ

-หนวยเบิกไมมีแนวทาง
กําหนดความตองการใชพัสดุ
ไมระบุความตองการใชพัสดุที่
ชัดเจน

3

4

12

ปานกลาง

3

2.2 การวางแผนการ
จัดหาพัสดุ

- ความลาชาในการเสนอแผน
และลงนามอนุมัติแผนการ
จัดซื้อจัดจาง

3

3

9

ปานกลาง

3

2.3 การกําหนดราคา
กลาง/คุณลักษณะ
เฉพาะ /รางขอบเขต
งานTOR

-มีการกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะตรงกับยี่หอหอเดียว
-ไมมีผูเขาเสนอราคาหรือมี
เสนอราคาเพียงรายเดียวทํา
ใหไมมีการแขงขันดานราคา
-มีการวิจารณราง TOR

4

3

12

ปานกลาง

3

4

3

12

ปานกลาง

3

4

3

12

ปานกลาง

3
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ขั้นตอน

วัตถุประสงคขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง
คะแนน

ระดับ

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

2. ดานการจัดหาพัสดุ

-เพื ่อ ใหก ารดํ า เนิน งานดา น 2.4 การจัดซื้อจัดจางที่
พัส ดุม ีค วามถูก ตอ ง โปรง ใส เรงดวนกระชั้นชิด
ตามระเบีย บฯ กฎเกณฑข อง
ทางราชการ

-ทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ขอผิดพลาดในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง

3

3

9

ปานกลาง

4

3. ดานการควบคุมพัสดุ

-เพื ่อ ใหก ารดํ า เนิน งานดา น 3.1 คลังพัสดุมีสถานที่
พัส ดุม ีค วามถูก ตอ ง โปรง ใส คับแคบ
ตามระเบีย บฯ กฎเกณฑข อง
ทางราชการ

- สถานที่จัดเก็บวัสดุสํารอง
ไมเพียงพอ
-พัสดุสํารองคลังไมเพียงพอ
จายแกหนวยเบิก

3

3

9

ปานกลาง

4

4. ดานการจําหนายพัสดุ

-เพื ่อ ใหก ารดํ า เนิน งานดา น 4.1 มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ - ทําใหหนวยงานมีพัสดุใน
พัส ดุม ีค วามถูก ตอ ง โปรง ใส หรือหมดความจําเปนใน บัญชีไมตรงกับจํานวนที่ใช
ตามระเบีย บฯ กฎเกณฑข อง การใชงานจํานวนมาก งานจริง
ทางราชการ

2

3

6

ต่ํา

5

-9ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผล การวิเคราะหระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ํา ตั้งแตคะแนน
15 คะแนน จํานวน 2 ดาน
จากการวิเคราะหระดับความเสี่ยงจะเห็นวา โรงพยาบาลนครพิงคมีความเสี่ยงสูง ดังนี้
1. ดานเจาหนาที่ ซึ่งมีเปนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางประจํา มีการลาออก
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ หรือลาออกไปรับราชการ หรือลาไปประกอบธุรกิจสวนตัว ทําใหตองมีการ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนงานบอย ทําใหการทํางานไมตอเนื่อง ตองมีการเริ่มตนสอนงานใหม และไมเกิดความชํานาญ
ในการปฏิบัติหนาที่พัสดุ
แนวทางแกไข – ผูบริหารตองจัดระบบสรางขวัญกําลังใจแรงจูงใจจัดสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม
เพื่อใหพนักงานเกิดความรักในองคกร และจูงใจเพื่อใหอยูกับองคกรนาน
2. ดานระเบียบกฎหมาย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ/ คําสั่ง/ ขอกําหนด หนังสือเวียน เกี่ยวกับ
การดานการเงิน งบประมาณ และการพัสดุบอยครั้ง ทําใหการปฏิบัติงานดานการพัสดุตองปรับตัวและวิธีการ
ปฏิบัติงานบอยครั้ง ทําใหการปฏิบัติงานเกิดความสับสนระหวางระหวางระเบียบเดิมกับพรบ.จัดซื้อจัดจางที่
ออกมาใหม ทําใหผูปฏิบัติงานตองศึกษาปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและอาจมีความเสี่ยงหรือขอผิดพลาดในการ
ทํางานได
แนวทางแกไข – ผูปฏิบัติงานดานการพัสดุตองหมั่นทบทวนหาความรูศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติงานตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง/ คําสั่ง / ขอกําหนด/ กฎระเบียบเพิ่มเติมตามหนังสือเวียนตางๆ เพื่อใหการ
ทํางานถูกตอง โปรงใส ทันเวลา และไมเกิดขอผิดพลาด
สําหรับประเด็นความเสี่ยงดานอื่นๆ วิเคราะหแลวอยูในระดับที่ยอมรับได (ปานกลาง –ต่ํา) สามารถที่จะ
แกไขไดไปพรอมๆกันกับการปฏิบัติงานปกติได ตลอดจนโรงพยาบาลนครพิงค ไดจัดระบบบริหารความเสี่ยงโดย
การกําหนดมาตรการในการเฝาระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจางดังนี้
1. ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อการตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยา
และเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
3. ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค เรื่องเจตจํายงในการบริหารงานของโรงพยาบาลนครพิงค
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4. แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและผู
เสนองาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ทั้งนี้เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลนครพิงค มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจาง มีความโปรงใส
ตรวจสอบได ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ตองปฏิบัติตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางมี
ความประหยัด คุมคา และสมประโยชนของหนวยราชการสูงสุด

3. การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอจํากัด
3.1 การสืบราคากลางจากผูมีอาชีพใชเวลานานเนื่องจากตองใชระยะเวลาในการคนหาและคิดราคา
3.2 ผูเสนอราคาไมเขาใจวิธีการเสนอราคาในระบบ e-GP ทําใหไมเขาเสนอราคา
3.3 ผูเสนอราคาไมถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด หรือมีผูยื่นอุทธรณ เปนเหตุใหตองยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันตามเวลาที่กําหนด หรือทําใหเจาหนาที่พัสดุ
ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางหลายครั้ง
3.4 มีการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑยาใหมทุกรายการ เนื่องจากจะมีการ Update ตํารา
ยาใหมทุกป เพื่อจะไดมีการปรับปรุงแนวทางการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของยาใหเปนปจจุบัน
3.5 การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง บางรายเปนงานที่ตองกระทําเรงดวน สงผลใหเกิดความเสี่ยงเกิด
ขอผิดพลาดในการดําเนินงานได
4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ผลการดําเนินจัดซื้อจัดจางทั้ง 7,798 โครงการ สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อไดรอยละ
4.24
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5. แนวทางแกไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง นําไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ
2563
5.1 เจาหนาที่พัสดุ ดําเนินการสืบราคาจากผูมีอาชีพขาย/รับจางนั้นๆ เพื่อรอการจัดหา
5.2 หน ว ยงานผูเ กี่ ยวข อ ง ตอ งเตรีย มความพรอ มเกี ่ย วกับ รา งขอบเขตของงาน หรือ ราคากลาง
ที่ตองการไวลวงหนา เพื่อจะไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันตามแผนงานระยะเวลาที่กําหนด
5.3 เรงจัดทําคุณลักษณะของเวชภัณฑยาใหครบทุกรายการ
5.4 เจาหนาที่พัสดุ ตองปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจาง ใหละเอียด ถี่ถวน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน และตองเขาอบรมการใหความรูการจัดซื้อจัดจาง ทั้งทางภาครัฐและเอกชน เพื่อลดความเสี่ยง
ขอผิดพลาดในการทํางาน
5.5 ผูปฏิบัติงานพัสดุ ตองติดตามสถานการณในทองตลาด ซึ่งรายการยา เวชภัณฑมิใชยา หรือพัสดุ
อื่นๆ บางรายการที่อาจมีแนวโนมขาดแคลนจากทองตลาด เพื่อหาแนวทางปองกัน เชน การสํารองเพิ่มขึ้น การ
ประชุมเพื่อหาแนวทางการรักษาในการพัสดุอื่นทดแทนกันได
5.6 ควรกําหนดใหหนวยจัดซื้อ มีการจัดทําแนวทางการตรวจสอบ กรณีที่มีเบิกจายพัสดุในแตละหนวย
เบิกที่มีอัตราการเบิกใชพัสดุที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงผิด

คณะจัดทํารายงาน
1. นางสาวกอบกาญจน เอกสินธุ เภสัชกรชํานาญการ
2. นางเสาวคนธ เปยสุพงษ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

