


 

 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด ุ

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลยั 

EB 3   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................................................................................... 
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

E-mail : srisat11247@gmail.com  
210 หมู่ 3 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

mailto:srisat11247@gmail.com


 
 
 

ค ำน ำ 
 
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากทุกแหล่ง
งบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpansparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ประเมิน
ตัวช้ีวัดท่ี 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ค้นหาส่วนขาด อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนา
ให้ได้ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
        งานพัสดุโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
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บทน ำ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
       ดัชนีความโปร่งท่ีประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานท่ีด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานท่ีมีความเส่ียงในการทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอื่นๆ หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามท่ีกฎหมายก าหนดรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานต้ังแต่รวม
แสดงความคิดเห็น ร่วมจัดท าแผน ร่วมด าเนินงาน และการมีส่วนในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้ 
       การจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานภาครัฐ  และต้อง
สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริตการ
ให้และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคัญท่ีส่งเสริมกระบวนการการป้องกันการ
ทุจริตท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณจ่าย
แต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ท่ีมีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถ
ขอดูหรือตรวจสอบได้ สถานท่ีท าการของส่วนราชการและระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และตาม
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์ มาตรฐานความ
โปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ี ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐมีหน้าท่ีในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และเพื่อเป็นการป้องการความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐจึงต้องให้
มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอนนอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความโปร่งใส หน่วยงานจะต้องก าหนดวิธี  หรือกระบวนการในการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ท้ังนี้  เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตายนัยมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561 
       เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท ารายงานการ
จัดซื้อจัดจางจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างท่ีผ่านใสในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณมากน้อยเพียงใด 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นวิธีใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีเป็นจ านวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเส่ียง
หรือข้อจ ากัดอย่างไร รวมท้ังจะต้องมีการจัดท าข้อเสนอเพื่อน าไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปีต่อไป
ด้วย ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดท าแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้าง และแสดงเจตจ านงทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริการราชการแผ่นดินแก้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 

 
นิยำมศัพท์ 
  การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ เช่า แลกเปล่ียนหรือโดย
นิติกรรมอื่นตามท่ีก าหนดในกระทรวง 
 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ใน
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปอดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินส่ิงก่อสร้าง) หมายถึง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินส่ิงก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหา รพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น 
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รำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากทุกแหล่ง
งบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpansparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ประเมิน
ตัวช้ีวัดท่ี 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ค้นหาส่วนขาด อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนา
ให้ได้ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 
1) การวิเคราะห์ความเส่ียง 2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 3) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด    
4) แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้ อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
(ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) 
 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้รับการอนุมัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบ ารุง  จ านวน  7  แผน   
 

แผนกำรจัดซ้ือ ปี 2563 วงเงินตำมแผนที่อนุมัติ วงเงินกำรจัดซ้ือจริง 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
1. ครุภัณฑ์ 375,510.00 375,510.00 
2. ค่าจ้างและค่าซอมแซมครุภัณฑ์ 2,060,87010 1,514,596.30 
1. วัสดุท่ัวไปและวัสดุอื่นๆ 6,234,044.50  5,909,357.33 
2. วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,727,030.82 7,978,530.58 
3. วัสดุทันตกรรม 799,993.26 673,450.12 
4. วัสดุเวชภัณฑ์ยา 26,977,124.61 28,131,671.93 
5. วัสดุทางการแพทย์ 5,886,687.60 4,470,005.76 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,061,260.89 49,053,122.02 
 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยสามารถจัดซื้อ/จัดจ้างได้ไม่เกินวงเงินท่ีต้ังไวแ้ต่มีบาง
รายการท่ีต้องท าการปรับปรุงแผนเพื่ออนุมัติต่อไป 
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         จากตารางการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามรายหมวด พบว่า ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลศรีสัช
นาลัย ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกหมวดค่อนข้างใกล้เคียงกับแผนท่ีก าหนดไว้ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเท่ากับ 
56,122,843.82 บาท จัดซื้อจัดจ้างจริงเท่ากับ 55,921,674.58 บาท ยอดรวมท้ังหมดซื้อน้อยกว่าแผนเท่ากับ 
201,169.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.64 ถ้าพิจารณารายหมวดจะพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีความใกล้เคียงกับ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีก าหนดไว้ค่อนข้างมาก 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนยำ 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  มียาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  อยู่ใน หน่วยเบิก มากเกินความจ าเป็น 
กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค/ข้อจ ำกัด    มี มาตรการก ากับควบคุมดูแล ให้มียาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ให้เพียงพอ   มีโปรแกรม
จัดการการบริหาร Substock  ให้แก่ทุกหน่วยงาน 
กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ   การเปลี่ยนรูปแบบยาในการจัดซื้อ เพ่ือลดมูลค่าการจัดซื้อ ดังตาราง
ข้างล่าง 
แนวทำงแก้ไขในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เพ่ิม มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านยา เช่น 
 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. Mixtard 30 /70 3 ml penfll (ราคา  20.06/1 ml) 
2. Mixtard 30 /70 10 ml (ราคา  6.206/ 1 ml) 
ถ้าจ่ายยา 1 เดือน    
Mixtard 30 /70 3 ml    30  หลอด (90 ml. )  x 61.80 
=1854   (ปากกา เข็ม ฟรี) 
เปล่ียนเป็น Mixtard 30 /70 10 ml   9 ขวด  (90 ml. )  x 
62.80 =565.20 +  syring insulin  (67.2)  =632.40  

3. 1.Mixtard 30 /70 10 ml  vial  ใช้ในทุกสิทธิ์ 
ยกเว้นสิทธิ 

4. 2.ข้าราชการ ให้ใช้ Mixtard 30 /70 3 ml penfll 

2.VIT BCO TAB  MTV TAB  acetylcysteine  ors  มะแว้ง จ่ายยานี้ ใช้ในทุกสิทธิ์   ครั้งละ  ได้ 10 เม็ด 
 

3. การจ่ายยาใช้ภายนอก เช่น povidone iodine  10% 30 ml  
silver sulfadiazine mupirocin cream urea cream T.A 
cream 
T.A lotion Betamethasone cream      
  

จ่ายยานี้ ใช้ในทุกสิทธิ์  ครั้งละ  ได้ 1 หน่วย 
 

4. การส่ัง จ่ายยา NORGESIC DICLOFENAC TRAMOL 
PARACETAMOL ยา   เลือกจ่ายยาเพียงตัวเดียว  
5.Paracetamol 500 mg  2 tab prn   จ่ายแทน  Paracetamol 325 mg  2 tab prn   
 เพื่อลดปริมาณยาท่ีเกินต่อวัน 
6.Rabies vaccine มีปริมาณสูญเสีย จากการฉีดยาท่ี รพสต งดการจ่าย Rabies vaccine  รพสต 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โรงพยำบำลศรีสัชนำลัย 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง การขอซื้อขอจ้างรายการท่ีนอกเหนือจากแผนท่ีต้ังไว้ 
กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค/ข้อจ ำกัด  มีมาตรการก ากับควบคุมดูแลให้มีการขอซื้อท่ีเป็นไปตามแผน 
กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ  การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นไปตามแผนท าให้งบประมาณไม่เกิน
ตามท่ีก าหนดไว้ 

 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

การขอซื้อขอจ้างไม่เป็นตามแผนท่ีก าหนดไว้ 1. ให้รายละเอียดท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ซึ่งจะท าให้
การจัดหาพัสดุเป็นตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 

การปรับแผน ไม่ทันต่อผู้ใช้งาน ให้รายละเอียดท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ซึ่งจะท าให้
การจัดหาพัสดุเป็นตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
เรื่องช่วงเวลาของการปรับแผนในแต่ละรอบ รอบท่ี 1 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และรอบท่ี 2 ช่วงเดือน กรกฎาคม 
ของทุกปีงบประมาณ  

 
 
ตำรำงควำมเสี่ยงส ำคัญและตัวชี้วัดส ำคัญของแต่ละข้ันตอน 

ขั้นตอน ควำมเสี่ยงส ำคัญ ตัวชี้วัดส ำคัญ 
1.การจัดหาพัสดุ -เสนอความต้องการมากหรือน้อย 

 เกิน ไม่เหมาะสมความต้องการ 
 ท่ีแท้จริง 
- จัดซื้อ/จ้างไม่ถูกระเบียบ 

- จ านวนรายการพัสดุค้างจ่าย 
  ในแต่ละสัปดาห์ ไม่เกิน 5% 
 
- จัดซื้อ/จ้าง ก่อนการขออนุมัติ 

2.การควบคุมพัสดุ - จ านวนพัสดุในคลังท่ีคงอยู่ไม่ตรง
กับบัญชีคุม 
 

จ านวนรายการพัสดุท่ีไม่ตรงตามบัญชี
ไม่เกิน 5 รายการต่อเดือน 

3. การเบิกจ่าย -หน่วยเบิกได้รับพัสดุไม่ครบถ้วน 
-หน่วยเบิกได้รับพัสดุไม่ตรงกับ 
  ความต้องการ 

- อัตราการจ่ายพัสดุครบถ้วน 
- อัตราการส่งคืนพัสดุไม่เกิน  
  3 รายการต่อเดือน 

4. การตรวจสอบพัสดุ -พัสดุท่ีมีอยู่จริงไม่ตรงกับบัญชีคุม ความถูกต้อง ครบถ้วนของการลงบัญชี
วัสดุ และครุภัณฑ์ 
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ปัญหำอุปสรรค  
     -  การรับของออกจากคลังไม่มีการตรวจเช็คก่อนออกจากคลัง 
     -  ไม่มีจุดรับพัสดุ 
     -  ไม่มีคลังจัดเก็บครุภัณฑ์ท่ีช ารุด ท าให้เกิดการสูญหายได้ 
     -  ยังไม่ได้จ าหน่ายพัสดุช ารุด 
     -  มีการจัดท าแผน แต่การจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน 
     -  การบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ e-GP ไม่ทันตามก าหนดเวลา เนื่องจากอินเตอร์เน็ทของโรงพยาบาลมี
จ านวนบุคลากรใช้กันมากจึงท าให้ระบบเน็ทช้าลง 
     -  การจัดหาพัสดุไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ 
     -  การค้างจ่ายพัสดุ  
     -  การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ไม่ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ภายใน 30 วัน 
     -  การควบคุมพัสดุยังไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
     -  การจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน 
     -  อัตราก าลังคนน้อย ภาระคนมาก 
     -  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการส ารองจ่ายเป็นเงินสด 
     -  ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้รับเงินล่าช้า ระบบการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
     -  กรณีจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานท่ีต้องกระท าเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ในเรื่องของการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
     -  บุคลากรท่ีอยู่ในสายงานพัสดุส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
แนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

- การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุม ตรงตามความต้องการ 
- การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
- การพัฒนาบุคลากรให้สามารถแทนกันได้ 
- การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
- ลดอัตราการค้างจ่ายพัสดุ บริการพัสดุท่ีรวดเร็วและตรงต่อเวลามากช้ึน 
- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีเกี่ยวกับพัสดุ 
- จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้ังแต่ปีงบประมาณ และให้ด าเนินการ

ให้เป็นไปตามแผน 
- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
- ส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรม ประชุม ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทัศนะความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี 
- ประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างว่ามี

ผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญาหรือไม่ 
- วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้อง

กับภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปตามนโยบายรัฐบาล 
- ปรับปรุงแผนแต่ละไตรมาสให้ตรงความจ าเป็นในการใช้วัสดุในแต่ละงาน 

 



 

 




