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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ   2562 

 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)      

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวดัระยอง 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  

             การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน  

ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และ  

ป้องกันปัญหาทุจริต ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562  

ท่ีผ่านมา และน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ต่อไปท้ังนี้  

เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ   2562(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)      

มีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 
  - จ าแนกตามประเภทของพัสดุท่ีมีในบัญชีโรงพยาบาลบ้านค่าย 
  - จ าแนกตามจ านวนรายการในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - จ าแนกตามจ านวนเงินงบบ ารุงท่ีใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - จ าแนกร้อยละของจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไว้และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการดังนี้ 
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ตารางที่ 1แสดงร้อยละตามประเภทของพัสดุท่ีมีในบัญชีโรงพยาบาลบ้านค่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

(ตุลาคม 2561-กันยายน2562) 

 ประเภทของพัสดุท่ีมีในบัญชีโรงพยาบาลบ้านค่าย 
ยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 
ยานอกบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 
เวชภัณฑ์อื่นๆ เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา   

จ านวน 
389รายการ 

347 19 17 6 
 

ร้อยละ 
100 

89.20 4.89 4.37 1.53 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ประเภทของพัสดุท่ีมใีนบัญชีโรงพยาบาลบ้านค่าย ท่ีมีมากท่ีสุด จากจ านวนรายการ

ท้ังหมด389 รายการตามล าดับดังต่อไปนี้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติคิดเป็นร้อยละ 89.20,ยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติคิดเป็นร้อยละ4.89 ,เวชภัณฑ์อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 4.37 และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาคิดเป็นร้อยละ1.53  
เมื่อคิดสัดส่วนจากรายการยาท้ังหมดซึ่งประกอบไปด้วยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ จากร้อยละ 100 ของยาท้ังหมด  คิดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 94.81 ส่วนยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติคิดเป็นร้อยละ 5.19 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30เตียง มียาในบัญชียาหลัก :ยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 90:10 
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งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเงินบ ารุง มีจ านวน 389 รายการ
ตามประเภทของพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)ดังแผนภูมิรูปภาพท่ี 1 

 

จากแผนภูมิรูปภาพท่ี 1 พบว่า ประเภทของพัสดุที่มีในบัญชีโรงพยาบาลบ้านค่าย ประจ าปีงบประมาณ  
2561 จากจ านวนรายการท้ังหมด 389 รายการ  โดยเรียงล าดับ จากมากไปน้อยดังต่อไปนี้ยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ,ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ,เวชภัณฑ์อื่นๆ และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

  

ประเภทของพัสดุทมีีในบัญชีโรงพยาบาลบ้านค่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  2562  

ยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ  ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

เวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยา   เวชภณัฑ์อ่ืนๆ 
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละตามจ านวนรายการในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2562 

 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
(องค์การเภสัช

กรรม) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
(บริษัท) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม

ไทย) 

วิธีเฉพาะเจาะจง(อย.,
สภากาชาดไทย,

โรงงานเภสัชกรรม
ทหาร) 

วิธีซื้อร่วม
จังหวัด/เขต 

จ านวน 
549 โครงการ 

64 466 5 8 6 

ร้อยละ 
100 

11.66 84.88 0.91 1.46 1.09 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้าง ท้ังสิ้น 549 โครงการประกอบด้วย 

-การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (องค์การเภสัชกรรม) จ านวน 64โครงการ คิดเป็นร้อยละ11.66 

-การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (บริษัท)จ านวน 466โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.88 

-การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (บัญชีนวัตกรรมไทย)จ านวน 5โครงการ คิดเป็นร้อยละ0.91 

-การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง(อย.,สภากาชาดไทย,โรงงานเภสัชกรรมทหาร)จ านวน8โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
1.46 

-การจัดซื้อจัดจ้างวิธีซื้อร่วมจังหวัด/เขตจ านวน 6โครงการ คิดเป็นร้อยละ1.09 

 

 

 

 



6 
 

งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเงินบ ารุง มีจ านวน 549 โครงการ
ตามจ านวนรายการในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562(ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)
ดังแผนภูมิรูปภาพท่ี 2 

 

 

  

จากแผนภูมิรูปภาพท่ี 2 พบว่า ในด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเงินบ ารุง มีจ านวนท้ังหมด 549โครงการ 
เรียงล าดับ จากมากไปน้อยดังต่อไปนี้การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (บริษัท),วิธีเฉพาะเจาะจง (องค์การเภสัช
กรรม), วิธีเฉพาะเจาะจง (อย.,สภากาชาดไทย,โรงงานเภสัชกรรมทหาร) ,วิธีซื้อร่วมจังหวัด/เขตและวิธี
เฉพาะเจาะจง (บัญชีนวัตกรรมไทย)ซึ่งจ านวนโครงการในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีความสัมพันธ์กันกับจ านวน
รายการในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

วิธีเฉพาะเจาะจง (องค์การเภสชักรรม) 

วิธีเฉพาะเจาะจง (บริษัท) 

วิธีเฉพาะเจาะจง (บญัชีนวตักรรมไทย) 

วิธีเฉพาะเจาะจง (อย.,สภากาชาดไทย,โรงงานเภสชักรรมทหาร) 

วิธีซือ้ร่วมจงัหวดั/เขต 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนเงินงบบ ารุงท่ีใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ  2562 

(ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
วิธีเฉพาะเจาะจง 
(องค์การเภสัช

กรรม) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
(บริษัท) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

(บัญชีนวัตกรรม
ไทย) 

วิธีเฉพาะเจาะจง
(อย.,สภากาชาด
ไทย,โรงงานเภสัช

กรรมทหาร) 

วิธีซื้อร่วม
จังหวัด/เขต 

มูลค่า(บาท) 
13,635,767.99 

3,569,902.21 9,394,488.28 85,435.00 15,315.00 570,627.50 

ร้อยละ 
100 

26.18 68.90 0.63 0.11 4.18 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่าจ านวนเงินงบบ ารุงท่ีใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในประจ าปีงบประมาณ 
2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)มีจ านวนท้ังสิ้น 13,635,767.99บาท โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างโดย
เรียงล าดับจากมูลค่าเงินบ ารุงท่ีใช้ จากมากไปน้อย3 อันดับแรกดังต่อไปนี้  การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 
(บริษัท),วิธีเฉพาะเจาะจง (องค์การเภสัชกรรม)และวิธีซื้อร่วมจังหวัด/เขตตามล าดับ จะเห็นได้ว่าจ านวนเงินงบ
บ ารุงท่ีใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างความสัมพันธ์กันกับจ านวนโครงการในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและมี
ความสัมพันธ์กันกับจ านวนรายการในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ข้อสังเกตว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปใน
แนวทางเดียวกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา การจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง(บัญชีนวัตกรรมไทย)มีมูลค่าการจัดต่ ามาก
เนื่องจากยาท่ีขึ้นบัญชีดังกล่าวมีราคาสูงเมื่อเทียบกับราคาเดิมที่เคยซื้อจากบริษัทท่ีได้ด าเนินการท าแผนประมาณ
การอ้างอิงจากราคาย้อนหลังของการจัดซื้อซึ่งอาจจะส่งผลให้งบประมาณอาจจะสูงเกินงบฯที่ตั้งไว้ ส่วนวิธี
เฉพาะเจาะจง(อย.,สภากาชาดไทย,โรงงานเภสัชกรรมทหาร) มีมูลค่าต่ าเนื่องจากมีรายการยาท่ีมีจ าหน่ายน้อย
รายการ และด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบและแผนประมาณการ 
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งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเงินงบบ ารุงท่ีใช้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) ตามแผนภูมิรูปภาพท่ี 3 

 

 

 จากแผนภูมิรูปภาพท่ี 3 พบว่า ในด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเงินบ ารุง3 อันดับแรก ดังต่อไปนี้   

1.การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (บริษัท) คิดเป็นร้อยละ 68.90 

2.การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (องค์การเภสัชกรรม) คิดเป็นร้อยละ26.18 

3.การจัดซื้อจัดจ้างวิธีซื้อร่วมจังหวัด/เขต คิดเป็นร้อยละ4.18 
 

 

 

 

 

 

จ านวนเงนิงบบ ารุงที่ใช้ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างแล้วเสร็จ ใน
ปีงบประมาณ 2562 

วิธีเฉพาะเจาะจง (องค์การเภสชักรรม) 

วิธีเฉพาะเจาะจง (บริษัท) 

วิธีเฉพาะเจาะจง (บญัชีนวตักรรมไทย) 

วิธีเฉพาะเจาะจง (อย.,สภากาชาดไทย,โรงงาน
เภสชักรรมทหาร) 

วิธีซือ้ร่วมจงัหวดั/เขต 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนเงินงบบ ารุงที่ใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จโดยเปรียบเทียบผลการด าเนิน ตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างกับแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2562 

(ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

มูลค่า 
(บาท) 

ประเภทพัสดุ 
ยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 
ยานอกบัญชีหลัก

แห่งชาติ 
วัสดุงานเภสัชกรรม 

และ chemical 
การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 
13,979,770.55 

13,441,285.02 194,482.97 344,002.56 

การจัดซื้อจัดจ้างแผนปฏิบัติการ 
14,910,480.19 

13,475,519.66 668,133.83 766,826.70 

ผลต่าง 
6.24 

34,234.64 473,650.86 422,824.14 

ร้อยละ เมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติการ 0.25 
 

70.89 
 

55.14 
 

 

จากตารางท่ี 4พบว่าจ านวนเงินงบบ ารุงท่ีใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)มีจ านวนท้ังสิ้น 13,979,770.55บาท โดยพบว่าการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วเสร็จนั้นต่ ากว่ายอดการจัดซื้อจัดจ้างแผนปฏิบัติการร้อยละ 6.24ปัจจัยทีมีผลอาจเนื่องมาจาก  ปีงบประมาณ
ท่ีผ่านมามีการท าแผนจัดซื้อยาในปีงบประมาณ2562 ให้เพียงพอต่อการใช้และเป็นยาท่ีมูลค่าสูงเพื่อรองรับการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ี  แต่พบว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่ได้มีการระบาดจึงส่งผลกระทบยอดจัดซื้อที่
ไม่ได้เป็นไปตามแผนดังกลา่ว 

 

 

 

 

 



10 
 

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

 

ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
จังหวัดระยอง ปี 2560-2564ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ
ของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ
โครงการท่ี 39  โครงการส่งเสริมและโปร่งใสการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาK76  ร้อยละ 20 ของ
การจัดซื้อยาร่วม เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรมวัสดุวิทยาศาสตร์ 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดแบบตรวจราชการเดือนตุลาคม2561-กันยายน2562 พบว่ามูลค่าการจัดซื้อ
ร่วมคิดเป็น 4.18 ซึ่งพบว่าการด าเนินการไม่บรรลุตามตัวชี้วัดประเด็นท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน อาจเนื่องมาจาก
หน่วยงานไม่ได้เป็นผู้ก าหนดรายการยาท่ีจะใช้ในการจัดซื้อยาร่วมฯขึ้นกับด าเนินการของเขต จากข้อสังเกตอื่นๆ 
พบว่ารายการยาท่ีคัดเลือกมาจะเป็นรายการยาท่ีมีมูลค่าการใช้สูงในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป
นอกจากนั้นหน่วยงานได้บริหารสัญญาตามสัญญาท่ีมี และขาดกลไกควบคุม ก ากับ ติดตามประเมินผล  
นอกจากนี้ โรงพยาบาลชุมชนจะใช้การสืบราคาจากโรงพยาบาลในพื้นท่ี/ในจังหวัด ท าให้สามารถจัดหายามาใช้
ในหน่วยงานไม่เกินราคากลางและได้ยาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 
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การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจ ากัด / ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่างๆตามระเบียบพัสดุฯมีความละเอียดเพื่อให้มีความโปร่งใสและถูกต้องตาม
ระเบียบ มีหลายขั้นตอน เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ อาจเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งต้อง ด าเนินการแบบเร่งด่วน   ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดความ
ผิดพลาดในการด าเนินการหรือขัดต่อระเบียบฯ การด าเนินการอย่างเร่งด่วนส่งผลกระทบต่อระบบบริการ และ
ผู้รับบริการ 

2.  โรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีข้อจ ากัดเรื่องอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีและภาระ
งาน แต่ในนโยบายของโรงพยาบาลก าหนดให้ลดการส ารองยาและเวชภัณฑ์ให้น้อยกว่า 2 เดือน ท าให้มีการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบ่อยขึ้น จึงมีผลกระทบต่อระบบการท างาน ท่ีมีภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น 

3. ราคากลางมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ แต่ในบางครั้งพบว่าบริษัทยาปรับราคาและเกินราคากลาง
เนื่องจากเคมียามีการปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนยาสูงขึ้นด้วย ก่อนแล้ว เมื่อการจัดซื้อตามระเบียบฯต้องอ้างอิงราคากลาง 
ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ ในปีท่ีผ่านมาพบว่ายาท่ีบริษัทปรับราคาก่อนมีการประกาศปรับราคากลาง    ท าให้ งาน
จัดซื้อไม่สามารถกระท าการจัดซื้อได้ตามระเบียบฯส่งผลให้มีการขาดคราวของยา หรือมีการปรับใช้ยาทดแทนไป
ก่อน 

4.  ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ไปบางส่วน แล้วพบว่า บริษัทมีการปรับราคา หรือปรับ
บรรจุภัณฑ์ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ราคาเปลี่ยน โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ต้องด าเนินการแก้ไขในระบบ e-GP ท าให้ใช้
เวลาในการด าเนินการเพิ่มขึ้น 

5. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจมีหลายสาเหตุเช่น บริษัทไม่มียา
จ าหน่าย/ยาขาดคราว บริษัทค้างส่งต้องเปลี่ยนไป ซื้อบริษัทส ารองโดยต้องเริ่มด าเนินในระบบใหม่ ระบบการช าระ
หนี้คงค้างการประสานงานระหว่างบริษัทผู้จ าหน่ายกับพนักงานเก็บเงินและโรงพยาบาล เป็นต้น 

6. มีคณะกรรมการด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
คณะกรรมการก าหนดร่าง TOR  คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาผล  
คณะกรรมการตรวจรับ เอกสารมีจ านวนมากและต้องมีการรับรองเอกสารโดยคณะกรรมการ ซึ่งอาจท าให้เกิด
ความล่าช้าได้ 
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แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ต้องศึกษาระเบียบ  เข้าร่วมอบรม  ประชุม ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเพื่อ 
เสริมสร้าง เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ  ความเข้าใจในการจัดหาพัสดุ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

2. จัดท าฐานข้อมูลราคากลางพัสดุชนิดต่างๆ ไว้ (ถ้ามี) เพื่อลดระยะเวลาในการจัดท าราคากลาง
และปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ หรือมีช่องทางสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลประกาศแจ้งเตือน
ยาท่ีมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาในการจัดซื้อ  

3. จัดประชุม ชี้แจงหนังสือต่างๆ ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มี
การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับการจัดหาพัสดุให้ทันความ
ต้องการใช้งาน 

4. ฝ่าย/กลุ่มงานผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดส่งเจ้าหน้าท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดหาพัสดุ หรือต้องจัดท ารายละเอียดพัสดุท่ีต้องการให้จัดหาให้ชัดเจน เช่น คุณลักษณะ  ประเภท 
ชนิด ขนาด ส ี แบบ  จ านวน  ฯลฯ 

5.จัดตั้งกลุ่ม line ส าหรับรับข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และมีทีมให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
เมื่อเกิดปัญหาในงาน 

6.ควรมีการนิเทศติดตามผลและแกไ้ขปัญหาอุปสรรค จัดท าเวทีวิเคราะห์ปัญหา เมื่อผลการ
ประเมินไม่บรรลุเป้าหมาย 
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แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค การด าเนินการแก้ไข หมายเหตุ 
1 เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจใน

ระเบียบพัสดุฯ กฎกระทรวงต่างๆ ตลอดจน
หนังสือเวียนทางราชการ /มีการหมุนเวียน
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน 

- เจ้าหน้าท่ีได้รับการอบรม ท้ังภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล และมีการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง 
- แจ้งเวียนหนังสือต่างๆ ระเบียบ  มติ
คณะรัฐมนตรี  ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้ฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆ ได้รับ
ทราบ 
-จัดตั้งกลุ่ม line ส าหรับรับข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และมีทีม
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาใน
งาน 

บันทึกการ
อบรม/

หนังสือแจ้ง
เวียน 

2 ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้เสียเวลาสืบค้น 
และมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

-จัดท าฐานข้อมูล เช่น ราคากลาง ราคา
อ้างอิง เป็นต้น และปรับปรุงฐานข้อมูล   
อย่างสม่ าเสมอ 
-จัดท ารายละเอียดพัสดุท่ีต้องการให้
จัดหาให้ชัดเจน เช่น คุณลักษณะ  
ประเภท   ชนิด  ขนาด  สี  แบบ  
จ านวน  ฯลฯ 

ฐานข้อมูลยา 

3 การจัดท าแผนล่าช้า  ไม่ทันต่อสถานการณ์ท า
ให้การจัดซื้อล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

จัดประชุม ชี้แจงการ จัดท าแผนจัดซื้อ
จัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อ
วางแผนรองรับการจัดหาพัสดุให้ทัน
ความต้องการใช้งานและจัดท ารายงาน
ส่งบริหารทุกสิ้นเดือน 

แผน การ
ด าเนินการ
ตามแผน/
การปรับ

แผน 
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