กระบวนการจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑ์
งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุม่ งานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลปากพนัง
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ทมี่ ีคุณภาพ อย่างเพียงพอ ในปริมาณทีเ่ หมาะสม
๒. เพื่อให้การจัดซือ้ เวชภัณฑ์ดาเนินการอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง
1.แผนจัดซื้อผ่านการ
อนุมัติจาก นพ.สสจ

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ

ระยะเวลา
5

นาที

1. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ

2. รำยงำนควำมต้องกำรซื้อ

1. ตรวจสอบปริมาณคงคลัง
และปริมาณทีต่ ้องจัดซื้อ
2.รายงานปริมาณขั้นต่่า
ของหน.หน่วยพัสดุ

480 นาที

1.คุณสมบัติเฉพาะ
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารด้านยา

120 นาที

1. รายงานการขอซื้อ
จากเวปกรมบัญชีกลาง

30 นาที

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ

3. จัดทำร่ำงขอบเขตงำน

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ

4. จัดทำรำยงำนขอซื้อ

ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง
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5. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลให้ควำม
เห็นชอบรำยงำนขอซื้อ

6. เจรจำต่อรอง

หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ

7. จัดทำใบสั่งซื้อ

ระยะเวลา

นาที

1. ข้อมูลราคากลางจาก
DMSIC

60 นาที

1. เอกสารใบสั่งซื้อ
เวปไซด์กรมบัญชีกลาง

30 นาที

180 นาที
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ

8. ส่งมอบเวชภัณฑ์ และตรวจรับ

9. จัดทำใบตรวจรับ

1. ตรวจสอบหน่วยงาน
ประเภทและจ่านวน
ของพัสดุให้ถกู ต้องตรงกัน
2. ให้ผู้รับพัสดุลงลายมือชือ
รับวัสดุทุกครัง้

1 นาที

ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ

6. เก็บเอกสำรเบิกจ่ำยวัสดุ
เข้ำแฟ้ม

จุดควบคุมความเสี่ยง

1. เก็บเข้าแฟ้มโดยแยกหน่วยงาน
แยกประเภทวัสดุ
2. เก็บเข้าแฟ้มทันที

ระยะเวลา

10

นาที

รวมระยะเวลาทัง้ หมด 926 นาที

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสียง ประจ่าปีงบประมาณ 2563
กลุม่ งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอืนๆ ทีส่าคัญ / ขั้นตอน
ความกว้างของ columm 28.00

กระบวนการจัดซือ้ จัดหายา
และเวชภัณฑ์
งานบริหารเวชภัณฑ์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค

การประเมินความเสียง

วัตถุประสงค์

ความกว้าง 23.00

1.เพือ่ ให้มีเวชภัณฑ์ทมี่ ี
คุณภาพ อย่างเพียงพอ
ในปริมาณทีเ่ หมาะสม
2.พือ่ ให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์
ดาเนินการอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2560 และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

ความเสียง

ความกว้าง 17.00

1.เวชภัณฑ์ไม่
เพียงพอต่อการใช้
2.เวชภัณฑ์เกินสตอค
3.เวชภัณฑ์ไม่ตรง
ตามใบสั่งซื้อ

ปัจจัยเสียง

ความกว้าง 23.00

1.บริษัทไม่มีของส่ง
ส่งล่าช้า
2.จัดซื้อไม่ทัน น้อยไป
มากไป
3.ข้อมูลประกอบการสั่งซื้อ
ไม่สมบูรณ์
4.หาผู้จาหน่ายไม่ได้
5.ข้อมูลของผู้ซื้อ
ผู้ขาย ไม่ตรงกัน
6.รายงานสตอคขั้นต่าล่าช้า
7.ปริมาณการใช้ผิดปกติ
8.รพ.ขาดสภาพคล่อง

โอกาส

6.00

ผลกระทบ

ระดับความเสียง
คะแนน

ระดับ

ความกว้างของ columm
6.00 6.00 6.00

ล่าดับ
ความเสียง

11.00

3

4
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สูงมาก

1

2
1

3
2

6
2

สูง
ต่า

2
3

ตารางวิเคราะห์ความเสีย่ ง
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความถี่ที่จะเกิดขึน้
1. ปัจจัยเสี่ยง
โอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้น
เกินร้อยละ 5 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 4 ต่อปี
ร้อยละ 2 ต่อปี
ร้อยละ 1 ต่อปี

ระดับคะแนน โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยง
5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ตารางวิเคราะห์ความเสีย่ ง
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสีย่ งที่จะเกิดขึน้
1. ปัจจัยเสี่ยง
ร้อยละของผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้น
กระทบกับหน่วยงานทัง้ ในและนอกองค์กร
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 7๕ ขึ้นไป
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 – 75
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 – 49
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25

ระดับคะแนน โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยง
5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

กลุม่ งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
(1)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการ
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญ

(๒)
ความเสี่ยง

(๓)
การควบคุมภายใน
ทีม่ อี ยู่

(๔)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1.การจัดทาแผน
จัดซื้อโดยใช้ข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี
2.การจัดซื้อร่วม
3.การรายงานปริมาณ
ขั้นต่ารายสัปดาห์
4.กาหนดอัตรา
คงคลังไม่เกิน 2เดือน

การควบคุมทีม่ อี ยู่
ไม่เพียงพอ

(๕)
ความเสี่ยง
ทีย่ ังมีอยู่

(๖)
การปรับปรุง
การควบคุม

(๗)
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
/ กาหนดเสร็จ

ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

งานบริหารเวชภัณฑ์
การจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑ์
1.เพือ่ ให้มีเวชภัณฑ์ทมี่ ี
คุณภาพ อย่างเพียงพอ
ในปริมาณทีเ่ หมาะสม
2.พือ่ ให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์
ดาเนินการอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2560 และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

1.เวชภัณฑ์ไม่
เพียงพอต่อการใช้
2.เวชภัณฑ์เกินสตอค
3.เวชภัณฑ์ไม่ตรง
ตามใบสั่งซื้อ

1.เวชภัณฑ์ค้างจ่าย 1.จัดทาบัญชีรายการ
หน่วยเบิก
ทีมีผู้ผลิตน้อยราย
2.การจัดหาจากรพศ.
มหาราชนครศรีฯ
3.รายการยาสารอง
ร่วมระดับจังหวัด
4.ปรับแผนจัดซื้อ
ตามระยะกาหนด
5.ช่องทางรายงาน
เวชภัณฑ์ด่วน
6.รายงานmimimun

เจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้า
เจ้าหน้าที่
พัสดุ
ก.ย.-63

(1)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการ
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญ

(๒)
ความเสี่ยง

(๓)
การควบคุมภายใน
ทีม่ อี ยู่

(๔)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๕)
ความเสี่ยง
ทีย่ ังมีอยู่

(๖)
การปรับปรุง
การควบคุม

(๗)
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
/ กาหนดเสร็จ

ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

stock จากโปรแกรม
7.ยืมเวชภัณฑ์จาก
รพ.ข้างเคียง
8.หน่วยเบิกแจ้ง
อัตราการใช้ที่
เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม
8.มีหน่วยศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารด้านยา ค้นคว้า
ข้อมูลยาประกอบการตัด
สินใจจัดซื้อ

ชื่อผู้รายงาน ศรีสุดา ศิลาโชติ
( นางศรีสุดา ศิลาโชติ )
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการพิเศษ
วันที.่ ................. / กันยายน./2563

แบบสอบถำมด้ำนกำรจัดซื้อ จัดหำ ยำ และเวชภัณฑ์
แบบสอบถามนี้เหมาะสาหรับผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ ป็นผู้ทที่ าหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหา
ยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งคุ้นเคย เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑ์
ข้อสรุปคาตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้
1. แบบสอบถำมด้ำนกำรจัดซือ้ จัดหำ ยำและเวชภัณฑ์
หมวดที่ 1 เรื่องทัว่ ไป
๑. การดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
๔. การจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา
หมวดที่ 2 การจัดซื้อ จัดหา
๑. บททัว่ ไป
๒. กระบวนการซื้อหรือจ้าง

แบบสอบถำมด้ำนกำรจัดซือ้ จัดหำ ยำและเวชภัณฑ์
คำถำม
หมวดที่ 1 เรื่องทัว่ ไป
๑. กำรดำเนินกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
 หน่วยงานของรัฐดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
 พัสดุในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 ตามทีก่ รมบัญชีกลางกาหนดหรือไม่
 หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารทีจ่ ัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อ
 จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบ
 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการทีก่ าหนด
 ในระเบียบนี้หรือไม่
๒. กำรจัดทำแผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
 มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนดความต้องการ
 พัสดุหรือไม่
 ผู้ใช้พัสดุเป็นผู้กาหนดความต้องการพัสดุหรือไม่
 การแจ้งความต้องการพัสดุหรือการขอให้จัดหา
 ได้ระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ
 กาหนดเวลาต้องการอย่างละเอียดและชัดเจนหรือไม่
 มีการกาหนดระยะเวลาการแจ้งความต้องการพัสดุ

มี / ใช่











ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบำย / คำตอบ



คำถำม
 หรือขอให้จัดหาไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 สาหรับการจัดหาหรือไม่
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีได้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
 ของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบหรือไม่
 หัวหน้าเจ้าหน้าทีล่ งประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 และหน่วยงานของรัฐตามวิธีทกี่ รมบัญชีกลางกาหนด
 และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ ิดประกาศ
 ของหน่วยงานของรัฐนั้นหรือไม่
 การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
 ได้จัดทารายงานพร้อมระบุเหตุผลทีข่ อเปลี่ยนแปลง
 เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ
 และลงประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
๓. กำรตรวจสอบผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
 มีการดาเนินการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่
 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 มีการตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย
 ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือไม่
 มีการระบุให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ
 แยกมาต่างหาก และกาหนดการยื่นเอกสาร
 แล้วแต่ประเภทของกิจการหรือไม่
๔. กำรจัดทำบันทึกรำยงำนผลกำรพิจำรณำ
 หน่วยงานของรัฐมีการจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา
 รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนพร้อมทัง้ มีเอกสารหลักฐาน
 ประกอบตามระเบียบนี้
๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง
๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขต
• ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
• และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)
๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน
• และเอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ชนะการคัดเลือก

มี / ใช่














ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบำย / คำตอบ

คำถำม
๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทัง้ การแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)
๘) มีการบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

หมวดที่ 2 กำรจัดซือ้ จัดหำ
1. บททัว่ ไป
 มีการแบ่งแยกหน้าทีม่ ิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่
 รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้
• การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
• การจัดซื้อจัดจ้าง
• การตรวจรับพัสดุ
• การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
• การบันทึกบัญชีหรือทะเบียน
 ระเบียบจัดซื้อทีค่ รอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้ (กรณีมิได้ใช้ตาม
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
 บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐)
• นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผู้ขาย หรือผู้ผลิตโดยตรง
• วิธีการคัดเลือก
• ขั้นตอนการจัดหา
• การทาสัญญา
 มีระบบการตรวจสอบเพือ่ ให้ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติ
 ตามระเบียบกฎเกณฑ์ทกี่ าหนด
 มีการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง
 ในครั้งเดียวกันหรือไม่
๒. กระบวนกำรซือ้ หรือจ้ำง
๑. กำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง
 การซื้อหรือจ้างทีม่ ิใช่การจ้างก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐได้
 แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 จัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
 เฉพาะของพัสดุ รวมทัง้ กาหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
 ข้อเสนอด้วยหรือไม่
 ในการจ้างก่อสร้างหน่วยงานของรัฐได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
 เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาแบบรูปรายการ
 งานก่อสร้างหรือไม่

มี / ใช่












ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบำย / คำตอบ

มีคาสั่งแต่งตั้งถูกต้อง
ตามระเบียบฯ

คำถำม
๒. รำยงำนขอซือ้ ขอจ้ำง
 มีการจัดทารายงานขอซื้อหรือจ้างทีม่ ีรายการครบถ้วน
 ตามระเบียบ ข้อ ๒๒ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
 เพือ่ ขอความเห็นชอบ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
 ตามระเบียบนี้หรือไม่
๓. คณะกรรมกำรซือ้ หรือจ้ำง
 มีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
 เพือ่ ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกาหนดระยะเวลา
 ในการพิจารณาของคณะกรรมการหรือไม่
 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกันมีการแต่งตั้งกรรมการ
 พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการ
 พิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้าง
 โดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุหรือไม่
 การแต่งตั้งคณะกรรมการทุกคณะ แต่งตั้งจากผู้ชานาญการ
 หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วม
 เป็นกรรมการด้วยหรือไม่
 กรณีประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
 กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างนั้น
 ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากคณะกรรมการ
 ทีต่ นได้รับการแต่งตั้ง และมีการรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
 ของรัฐทราบเพือ่ สั่งการตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไปหรือไม่
๔. วิธีกำรซือ้ หรือจ้ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบในรายงานขอซื้อ
 ขอจ้างตามระเบียบ ข้อ ๒๒ หรือไม่
 จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการทีม่ ีคุณสมบัติตรงตาม
 เงื่อนไขทีห่ น่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่น
 ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดาเนินการ
 ดังนี้
(ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญ
 ผู้ประกอบการทีม่ ีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจาก
 ผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
 หรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา
 ทัง้ นี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการายทีเ่ ห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
 เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาทีป่ ระมาณได้
 หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลง

มี / ใช่













ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบำย / คำตอบ

คำถำม
 เท่าทีจ่ ะทาได้
 (ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญ
 ผู้ประกอบการทีม่ ีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่น
 เสนอราคา หากเห็นว่าราคาทีเ่ สนอนั้นยังสูงกว่าราคาใน
 ท้องถิ่น หรือราคาทีป่ ระมาณได้ หรือราคาทีค่ ณะกรรมการ
 เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทาได้
 (ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับ
 ผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุด
 ระยะเวลาส่งมอบ เพือ่ ขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด
 และราคาทีต่ ่ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขทีด่ ีกว่าหรือ
 เงื่อนไขเท่าเดิม โดยคานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม
 (ถ้ามี) เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
 (ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ดาเนินการ
 โดยวิธีเจรจาตกลงราคา
 (จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของ
 ทีด่ ินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคา
 ทีเ่ สนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาทีค่ ณะ
 กรรมการเห็นควรให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทาได้
 รายงานผลการพิจารณาและความเห็นชอบพร้อมด้วย
 เอกสารทีไ่ ด้รับไว้ทงั้ หมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
 ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ กอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังนี้
 ๑) รายการพัสดุทจี่ ะซื้อหรือจ้าง
 ๒) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาทีเ่ สนอ และข้อเสนอของผู้ยื่น
 • ข้อเสนอทุกราย
 ๓) รายชื่อผู้ยื่นเสนอทีผ่ ่านการคัดเลือก
 ๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์
 • การให้คะแนน
 ๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนน
ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
อำนำจในกำรสั่งซือ้ หรือสั่งจ้ำง
 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปครั้งหนึ่ง
 เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
 ๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่งเป็นอานาจของ
 ผู้ดารงตาแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

มี / ใช่
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คำถำม
 ๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งเป็นอานาจ
 ของผู้ดารงตาแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
 ๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มี / ใช่

ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบำย / คำตอบ



สรุป : ด้านการจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยา

ชื่อผู้ประเมิน.......................................................................
ตาแหน่ง.......................................................................
วันที.่ ............./........................./.................

แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน กลุม่ งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิน้ สุด1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
(3)
(4)
การควบคุมภายใน
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งหน่วยงาน
ทีม่ อี ยู่
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

ความกว้างของ columm 28.00
งานบริหารเวชภัณฑ์
การจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑ์
1.เพือ่ ให้มีเวชภัณฑ์ทมี่ ี
คุณภาพ อย่างเพียงพอ
ในปริมาณทีเ่ หมาะสม
2.พือ่ ให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์
ดาเนินการอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2560 และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม

ความกว้าง 17.00

1.การจัดทาแผน
จัดซื้อโดยใช้ข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี
2.การจัดซื้อร่วม
3.การรายงานปริมาณ
ขั้นต่ารายสัปดาห์
4.กาหนดอัตรา
คงคลังไม่เกิน 2เดือน

(5)
ความเสี่ยง
ทีย่ ังมีอยู่

(6)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(7)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ กาหนด
เสร็จ

(8)
สถานะดาเนินการ

(9)
วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

1.เวชภัณฑ์ค้างจ่าย 1.จัดทาบัญชีรายการ
หน่วยเบิก
ทีมีผู้ผลิตน้อยราย
2.การจัดหาจากรพศ.
มหาราชนครศรีฯ
3.รายการยาสารอง
ร่วมระดับจังหวัด
4.ปรับแผนจัดซื้อ
ตามระยะกาหนด
5.ช่องทางรายงาน
เวชภัณฑ์ด่วน
6.รายงานmimimun
stock จากโปรแกรม

เจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้า
เจ้าหน้าที่
พัสดุ
ก.ย.-63

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ติดตามตัวชี้วัด
1.รายการเวชภัณฑ์ขาด
ไม่มีจ่ายหน่วยเบิก
2.การปลดเปลื้อง
ยาค้างจ่าย
3.อัตราคงคลัง
ยังพบรายการค้างจ่าย
จากสถานการณ์
บริษัทส่งของล่าช้า
จากโรคระบาด

(3)
(4)
การควบคุมภายใน
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งหน่วยงาน
ทีม่ อี ยู่
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

(5)
ความเสี่ยง
ทีย่ ังมีอยู่

(6)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(7)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ กาหนด
เสร็จ

(8)
สถานะดาเนินการ

7.ยืมเวชภัณฑ์จาก
รพ.ข้างเคียง
8.หน่วยเบิกแจ้ง
อัตราการใช้ที่
เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม
8.มีหน่วยศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารด้านยา ค้นคว้า
ข้อมูลยาประกอบการตัด
สินใจจัดซื้อ
สถานะดาเนินการ
 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
 = ดาเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากาหนด
X = ยังไม่ได้ดาเนินการ
O = อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลายมือชื่อ ศรีสุดา ศิลาโชติ
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการพิเศษ
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(9)
วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น

