รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานพัสดุ กลุ่มงานอานวยการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

-2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
บทที่ 1 บทนา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ
ทุกวิธีการที่ดาเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานอานวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การ
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่มกี ารดาเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนีเ้ พื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัญหาอุสรรค์ต่างๆ ในการดาเนินงาน เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานและใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป อีกทั้งรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ
จัด จ้างฉบับนี้ประกอบด้วยการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงิน
งบประมาณรายได้ และเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุป ปัญหา
อุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ดาเนินงาน ต่อไป
บทที่ 2 สรุปผลการดาเนินการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
พะเยา มีอัตรากาลังผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงาน จานวน 5 คน โดยแบ่งภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบคนที่ 1 รับผิดชอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดาเนินการจัดซื้อ
จัด จ้างในค่าครุ ภั ณฑ์ ส านัก งาน, ค่าครุภัณฑ์งานบ้ านงานครัว, ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ค่าวัสดุ
สานักงาน, ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว, ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และค่าวัสดุอื่นๆ รวมถึง
การบริหารสัญญา ควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์ การตรวจสอบพัสดุ รวมถึงจาหน่ายพัสดุ
ผู้รับผิดชอบคนที่ 2 รับผิดชอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง, ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบารุงรักษา, ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และรายงานผลการ
จัดซือ้ จัดจ้างรายเดือน รวมถึงการบริหารสัญญา
ผูร้ ับผิดชอบคนที่ 3 รับผิดชอบดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา, ค่าจ้าง
เหมาบริก าร และด าเนิน การออกใบสั ่ง ซื้อ สั่ง จ้า ง ใบตรวจรับ ใบขอเบิก เงิน ในระบบ Microsoft
Dynamic Ax 2009 และรายงานสรุปการรับเข้า -เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุ ประจาเดือน
ผู้รับผิดชอบคนที่ 4 รับผิดชอบการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง และดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์, ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ , ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
รวมถึงควบคุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ที่มใิ ช่ยา
/ผูร้ ับผิดชอบ...

-3ผู้รับผิดชอบคนที่ 5 รับผิดชอบดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,
ค่าเช่ารายเดือน งานตรวจรับต่าง ๆ และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว ,
วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุอื่นๆ
บทที่ 3 สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การจัด ซื ้อ จัด จ้า งพัส ดุข องโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย พะเยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดค่าวัสดุใช้สอย
ที่

รายการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
4,836,644.59
7,324,648.00

1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา
2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
3 ค่าวัสดุสานักงาน
624,300.00
4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
600,475.00
5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
180,000.00
6 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
311,400.00
7 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
45,000.00
8 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
49,200.00
9 ค่าวัสดุสนาม
41,400.00
10 ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อ
390,000.00
ลื่น
11 ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อม
3,792,985.09
บารุงรักษา
12 ค่าจ้างเหมาบริการ
1,920,000.00
13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/
108,500.00
เครื่องพิมพ์
14 ค่าเช่า PACS
1,920,000.00
รวม
22,144,552.68

รวมจัดซื้อจัด
จ้างทั้งหมด
4,768,881.54
7,318,593.89

ร้อยละการ
จัดซื้อจัดจ้าง
67,763.05
21.77
6,054.11
33.41
คงเหลือ

622,781.00
555,773.00
176,410.00
311,300.00
20,920.00
49,120.00
41,400.00
364,564.00

1,519.00
44,702.00
3,590.00
100.00
24,080.00
80.00
25,436.00

2.84
2.54
0.81
1.42
0.10
0.22
0.19
1.66

3,786,605.57

6,379.52

17.29

1,872,957.33
108,500.00

47,042.67
-

8.55
0.50

1,906,800.00 13,200.00
21,904,606.33 239,946.35

8.71
100.00

/จากตารางที่ 1...

-4จากตารางที่ 1 พบว่า ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลมหาวิท ยาลั ย
พะเยา ได้ด าเนิน การจัด ซื ้อ จัด จ้า งในหมวดค่า วัส ดุใ ช้ส อยต่า ง ๆ ทั ้ง หมดเป็น เงิน ทั ้ง สิ ้น
21,904,606.33 บาท ประหยัด งบประมาณ 239,946.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.08 และค่าวัส ดุ
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจานวนสู งที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน 7,318,593.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.41
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา
เป็นเงิน 4,768,881.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.77
3. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบารุงรักษา เป็นเงิน 3,786,605.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.29
4. ค่าเช่า PACS
เป็นเงิน 1,906,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.71
5. ค่าจ้างเหมาบริการ
เป็นเงิน 1,872,957.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.55
เมื่อนาข้อมูลที่ได้มาแสดงเป็นแผนภูมภิ าพจะได้ดังนี้
แผนภูมิภาพ แสดงข้อมูลงบประมาณในการดาเนินงานภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดค่าวัสดุใช้สอย

0.50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8.71
21.77

8.55

17.29

33.41

1.66
0.19
0.22
0.10
1.42

0.81

2.84

2.54

/ตารางที่ 2 ...

-5ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

รายการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
47,250.00
355,000.00
468,900.00
170,000.00
2,815,000.00

รวมจัดซื้อจัด
จ้างทั้งหมด
47,000.00
354,500.00
459,400.00
169,490.00
2,787,860.00

คงเหลือ

ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง
250.00
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
500.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
9,500.00
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
510.00
ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์
27,140.00
(ห้องผ่าตัด)
ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์
2,703,250.00 2,524,130.00 179,120.00
(แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
1,558,248.00 1,557,148.00
1,100.00
การแพทย์ (ห้องปฏิบัติการ)
ค่าครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ 63,484,000.00 62,829,000.00 655,000.00
และลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง
จานวน 61 รายการ
ค่าปรับปรุงต่อเติมหลังคา
120,000.00
120,000.00
อาคารหอผู้ป่วยใน 2
ค่าปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก
20,000.00
20,000.00
ห้องเก็บเวชภัณฑ์ที่มใิ ช่ยา
อาคารผูป้ ่วยนอก อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ชั้น G
รวม
71,741,648.00 70,868,528.00 873,120.00

ร้อยละการ
จัดซื้อจัดจ้าง
0.07
0.50
0.65
0.24
3.93
3.56
2.20
88.66

0.17
0.03

100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลมหาวิท ยาลั ย
พะเยา ได้ดาเนินการจัด ซื้อจัดจ้างในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น
70,868528.00 บาท ประหยัด งบประมาณ 873,120.00 บาท คิด เป็น ร้อ ยละ 1.22 และค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่มีก ารจัดซื้อจัดจ้างจานวนสูงที่สุด 5 ลาดับแรก ได้แก่
1. ค่าครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จานวน 61 รายการ เป็นเงิน
62,829,000.00 บาท คิด เป็นร้อยละ 88.66
/2. ค่าครุภัณฑ์...

-62. ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) เป็น เงิน 2,524,130.00 บาท คิด เป็น ร้อ ยละ
3.93
3. ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) เป็นเงิน 2,524,130.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.56
4. ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการ) เป็นเงิน 1,557,148.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 2.20
5. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 459,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.65
เมื่อนาข้อมูลที่ได้มาแสดงเป็นแผนภูมภิ าพจะได้ดังนี้
แผนภูมิภาพ แสดงข้อมูลงบประมาณในการดาเนินงานภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
0.50

0.07
0.03
0.17

1
0.65
2

0.24
3.93
3.56

2.20

3

4

5

6

7

8
88.66
9

10

/ตารางที่ 3 ...

-7ตารางที่ 3 แสดงร้อ ยละของจานวนรายการที่ดาเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า งแล้ว เสร็จ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนรายการ
1 เฉพาะเจาะจง
471
2 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6
รวม

477

ร้อยละ
98.74
1.26
100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นจานวนทั้งสิน้ 477 รายการ พบว่า
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 471 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.74
- จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี ป ระกวดราคาด้ วยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding)
จานวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.26
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1 เฉพาะเจาะจง
2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รวม

งบประมาณ
23,975,090.68
69,911,110.00

ร้อยละ
25.54
74.46

93,886,200.68

100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นจานวนเงินทั้งสิน้ 93,886,200.68 บาท พบว่า
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 23,975,090.68 บาท คิดเป็นร้อยละ
25.54
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เป็นเงิน 69,911,110.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.46
หมายเหตุ **ได้แนบเอกสารรายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาพร้อมนี้

/บทที่ 4 ...

-8บทที่ 4 วิเคราะห์ความเสี่ยง
จากรายงานสรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พบว่า
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามแผนจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีพัสดุบางประเภท
สามารถควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทาให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซือ้ จัดจ้างตามแผนการจัดหา
พัสดุประจาปี สาหรับความเสี่ยงที่ยังคงพบอยู่ มีรายละเอียดดังนี้
๑. กิจกรรมแผนจัดซื้อจัดจ้าง
- ความเสี่ยง การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างบางหน่วยงานแจ้งความต้องการไม่ชัดเจน
ไม่ละเอียด ครบถ้วน และครอบคลุมความต้องการ ทาให้พัสดุ/ครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้พิจารณา
นามาบรรจุลงในแผนจัดหาพัสดุประจาปี
- การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุที่มีอยู่ การจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และการปรับปรุง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส เนื่องจากมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- การประเมินแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานวัสดุคงคลัง ณ สิ้นเดือน
- ความเสี่ยงที่มีอยู่ ผู้ดาเนินการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ดี แต่ยังมีบาง
รายการที่ผใู้ ช้งาน มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุอย่างเร่งด่วนแต่รายการที่ต้องการไม่ได้บรรจุในแผนจัดซื้อ
จัดจ้าง ทาให้ไม่สามารถที่จะดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างได้
- การปรับปรุง ดาเนินการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับปริมาณและ
ความต้องการที่จะใช้จริง ปรับแผนด้วยการลดรายการที่จะจัดซื้อ ทบทวนปริมาณที่ตอ้ งการใช้งานจริง
๒. กิจกรรมการตรวจรับ
- ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับขาดทักษะ/ความรู้/ความพร้อมในเรื่องการตรวจ
รับพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างในบางรายการที่มีรายละเอียดและความซับซ้อน
- การควบคุมที่มีอยู่ คณะกรรมการตรวจรับพั สดุต้องศึกษาและทาความเข้าใจใน
รายละเอียดของ คุณลักษณะของพัสดุแต่ละรายการ ตลอดจนสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุต้องปฏิบัติตาม พรบ. ระเบียบ ตลอดจนกฎกระทรวง หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
รับพัสดุ
- การประเมิน ได้พัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน
- ความเสี่ยงที่มีอยู่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
ในการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อ สร้างต่างๆ
- การปรับปรุง รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดแย้ง เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทาความเข้าใจใน
สัญญา และทบทวนบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
/3.กิจกรรม...

-9๓. กิจกรรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ความเสี่ยง มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุใหม่ บุคลากรขาดความรู้
ทักษะเรื่อง พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
- การควบคุมที่มีอยู่ ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุร่วมประชุม/อบรมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
- การประเมิน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้และทักษะในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับ พรบ. และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มากขึ้น
และปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
- ความเสี่ย งที่มีอ ยู่ ความมั่น คงและความเสี่ย งในด้า นการปฏิบัติงานพัสดุของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
- การปรับปรุง ทบทวนความรู้ด้านพัสดุอยู่ เสมอ เฝ้าระวังการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อ
ละเมิดในเรื่อง การจัดซือ้ จัดจ้าง
บทที่ 5 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
ปัญหาอุปสรรค และข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้างที่พบมีดังนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
พะเยา ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พบว่า มี ปัญหาและอุปสรรค
ในด้านการดาเนินงานหลายด้าน ที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรซึ่ง ส่งผลทาให้การ
ดาเนินงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิด ความเสี่ยงใน
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง ดังนี้
๑. การจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานแบบ
เร่งด่วน กระชั้นชิด ทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งผล
กระทบ ทาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
๒. คณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละคณะยังขาดความรู้ความเข้าใจใน พรบ.
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. การกาหนดราคากลางและการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุล่าช้า เนื่องจาก
ไม่มีราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ต้องสืบราคาและคุณลักษณะจาก
ผูข้ ายตามท้องตลาด
๔. มี ก ารปรั บ แก้ ร่ า งขอบเขตของงาน แบบรู ป รายการ หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ
๕. การกาหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุบางรายการให้เวลากับผู้ขาย/ผู้ รับจ้างนานเกิน
ทาให้หน่วยงานไม่ได้ใช้พัสดุตามเวลาอันสมควร
๖. การจัดซื้อยา ปรับราคาขึ้น ปริมาณการเพิ่มรายการจัดซื้อยาหรือปริมาณการใช้
เพิ่มขึน้ และปัญหายาเกินราคากลาง
/7.ระบบ...

-107. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP มีปัญหาการเข้าใช้งานในบางเวลาทาให้ก าร
ดาเนินงานล่าช้า
8. การสารองคลังพัสดุเวชภัณฑ์ที่จาเป็น เพื่ อให้เพียงพอสาหรับใช้ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
บทที่ ๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุควรศึกษาหรือเข้ารับการอบรม พรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบีย บอื่นๆ ที่เ กี่ย วข้อง เพื่อให้ก าร
ปฏิบัติงานด้านการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้อง ไม่เสี่ยงต่อความรับผิดทางละเมิด
๒. ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ โรงพยาบาลฯ ศึ ก ษาดู ง านจากโรงพยาบาลอื่ น ๆ ที่ มี
ประสบการณ์ในการจัดซือ้ จัดจ้างเพื่อนากลับมาพัฒนาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างต่อผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน

