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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”
1) กำรบูรณำกำรกระบวนกำรทำงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุล่วงหน้ำ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยใน
และภำยนอกคณะฯ ที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
2) กำรกำหนด กำรสื่อสำรและกำรกำกับกำรดำเนินกำรตำมแผนและปฏิทินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุล่วงหน้ำแก่ทั้ง
ระดับผู้บริหำรจนถึงระดับปฏิบัติกำรที่คำนึงถึงควำมเหมำะสมตำมช่วงเวลำ เพื่อให้ภำควิชำ/หน่วยงำนภำยในคณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ได้ทันตำมกำหนดและมีพัสดุพร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องตลอด
ปีงบประมำณ
3) กำรให้บริกำรสนับสนุนกำรทำงำนของภำควิชำ/หน่วยงำนโดยมุ่งผลสำเร็จจำกกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จใน
จุดเดียว (One Stop Service) ตั้งแต่กำรเตรียมข้อมูลด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุล่วงหน้ำ กำรตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ กำรให้คำปรึกษำระหว่ำงกำรบันทึกข้อมูลในระบบ SAP และกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
เกิดควำมพร้อมที่จะดำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุฯ ในขั้นตอนต่อไปได้ทันที
4) กำรพัฒนำรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่วงหน้ำ เพื่อประกอบกำรบริหำรงบประมำณของผู้บริหำร และเพื่อกำร
ติดตำมกำรปฏิบัติงำนในระดับปฏิบัติกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล
1) มีกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุล่วงหน้ำ ซึ่งนำไปใช้เป็นต้นแบบแก่หน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชน
2) อัตรำเบิกจ่ำยงบประมำณของคณะฯ ในรำยกำรทีท่ ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุล่วงหน้ำได้มำกกว่ำร้อยละ 80
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3) ภำควิชำ/หน่วยงำนภำยในคณะฯ มีพัสดุพร้อมใช้งำนทันตำมควำมต้องกำร งำนจ้ำงบริกำรบำรุงรักษำครุภัณฑ์
และอำคำรสถำนที่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ อ ย่ ำ ง ต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งเวลำกำรเปลี่ ย นปี ง บประมำณ
โดยสำมำรถเริ่มสัญญำได้ตั้งแต่ไตรมำสแรกของปีงบประมำณ
4) สำมำรถเรี ย กดู ร ำยงำนกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งล่ ว งหน้ ำ เพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ แ สดงผลกำรใช้ ง บประมำณ
ทีถ่ ูกต้องได้แบบทันที (Real Time)
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุล่วงหน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรพัสดุและงบประมำณคณะแพทยศำสตร์
ศิริรำชพยำบำล
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นโรงพยำบำลและโรงเรียนแพทย์แห่ งแรกที่ใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดของ
ประเทศไทย โดยคณะฯ มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเพื่อยกระดับมำตรฐำนสู่มำตรฐำนสำกล คณะฯมุ่งพัฒนำปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่องทั้งระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนสำยสนับสนุน ภำยใต้ระบบ (ERP: Enterprise Resource
Planning โดยใช้โปรแกรม SAP: System Application and Product in Data Processing) มีกำรใช้ข้อมูลในระบบ
SAP module เชื่อมโยงระบบพัสดุ งบประมำณ กำรเงิน บัญชี และทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้พันธกิจ หลักทั้งกำร
รักษำพยำบำล กำรวิจัยและกำรศึกษำ
ในแต่ละปีคณะฯ มีกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยของคณะฯในหมวดรำยจ่ำยหลักเพื่อกำรให้บริกำรทุกพันธ
กิจโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หมวดงบดำเนินงำนและงบลงทุนในแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมำณรำยจ่ำย กำร
บริหำรจัดกำรระบบพัสดุมากกว่า 5,000 รายการ จำกภำควิชำและหน่วยงำนภำยในคณะฯ ทั้งกลุ่มโรงพยำบำล
สำนักงำนคณบดีและสังกัดภำควิชำต่ำงๆภำยใต้ Fund Center กว่ำร้อยหน่วยงำนปริมำณผู้ประกอบกำร (Vendors) ที่
เกี่ยวข้องในระบบตำม Master Vendors มากกว่า 6,500 บริ ษัท จำนวนสัญญำและใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง 9,934 เรื่ อง จึง
จำเป็นที่จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทั้งสำยธำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มีพัสดุเพียงพอต่อกำรใช้งำนในทุกพันธกิจตำม
แผนงำนและมีประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำร
ในอดีตที่ผ่ำนมำ คณะฯพบโอกำสในกำรพัฒนำกำรบริหำรงบประมำณของคณะฯ อันได้แก่ ภำควิชำ/หน่วยงำน
ไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ทันตำมแผน กำรเบิกจ่ำยวัสดุไม่สม่ำเสมอ กำรเบิกจ่ำยงบลงทุนล่ำช้ำ พัสดุใน
ระบบไม่ตรงกับคลังภำควิชำ มีกำร Stock เกินควำมจำเป็นในช่วงสิ้นปี รวมทั้งงำนจ้ำงบริกำรบำรุงรักษำครุภัณฑ์และ
อำคำรสถำนที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องในช่วงเวลำกำรเปลี่ยนปีงบประมำณ และไม่ทันต่อกำรใช้งำน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรผู้ป่ว ย รวมถึง ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ดังนั้น
ฝ่ำยทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ำยนโยบำยและแผน งำนงบประมำณ ฝ่ำยกำรคลัง จึงมีแนวคิดบูร ณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน
ในกำรจั ดให้ ภ ำควิช ำ/หน่ ว ยงำนดำเนิ น กำรจัดซื้อล่ว งหน้ำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรต้นทำงที่จะเร่งรัดกำรจัดหำพัส ดุ
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เพื่อผลักดันให้ภำควิชำ/หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณประจำปีได้พัสดุมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร
ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดในแผนกำรปฏิบัติงำนประจำปีตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุล่วงหน้ำ นั้น เป็นกระบวนกำรสำคัญที่จะสนับสนุนมำตกำรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจำปีตำมมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกระบวนกำรทำงำนที่นำไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน ส่งผลให้ผลกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำนตำมที่รัฐกำหนดไว้ ทั้งกำรก่อหนี้ผูกพันและกำร
เบิกจ่ำย เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณของคณะฯ สำมำรถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ำยได้ตำมเป้ำหมำยและระยะเวลำที่
กำหนด อันได้แก่ ต้องมีงบดำเนินงำนทั นต่อกำรใช้งำน งบลงทุนต้องก่อหนี้ผูกพันภำยในไตรมำส 1 และเบิกจ่ำยตำม
ระยะเวลำสัญญำ จะมีผลต่อประสิทธิภำพกำรให้บริกำร กำรบริหำรงบประมำณ และกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของ
ส่วนงำน ซึ่งมีผลต่อกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณในปีถัดๆ ไป นอกจำกนี้กำรดำเนินโครงกำรยังรวมถึงกำรพัฒนำ
รำยงำนกำรใช้งบประมำณที่สำมำรถแสดงข้อมูล ได้อย่ำงทันท่วงที (Real Time) มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ
สะดวกในกำรใช้ ลดภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปรับ และตรวจสอบรำยงำน สำมำรถเพิ่มศักยภำพในกำรบริหำร
งบประมำณ ใช้ประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยของผู้บริหำรและหน่วยงำนสนับสนุน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุและงบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ( ภาพที่ 1 )
1. บูรณำกำรกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุล่วงหน้ำใน 2 หมวดรำยจ่ำยหลัก ดังนี้
1.1 งบดำเนินงำน ได้แก่ วัสดุ ยำ เวชภัณฑ์-อุปกรณ์ และงำนจ้ำงบริกำรฯ
1.2 งบลงทุน ได้แก่ ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
1.2.1 ฝ่ำยนโยบำยและแผนจัดเตรียมรำยกำรงบลงทุนตำมแผนงบประมำณประจำปี และส่งข้อมูลรำยกำร
งบลงทุนให้ฝ่ำยทรัพย์สินและพัสดุ และงำนงบประมำณ ฝ่ำยกำรคลัง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1.2.2 ร่วมกันกำหนดปฏิทินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงบลงทุนล่วงหน้ำ
1.2.3 แจ้งแผนกำรดำเนินงำน ปฏิทินกำรทำงำน (ภำพที่ 2) ให้แก่ภำควิชำ/หน่วยงำนรับทรำบ ทีมงำนทั้ง
ฝ่ำยทรั พย์ สิ น และพัส ดุ งำนงบประมำณ ฝ่ ำยกำรคลั ง ฝ่ ำยนโยบำยและแผน และผู้ เชี่ยวชำญด้ำนไอทีร่ ว มกัน
สนับสนุนกำรทำงำนของภำควิชำ/หน่วยงำน ให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให้
สำมำรถดำเนินกำรตำมปฏิทินที่กำหนด มีกำรจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับให้ภำควิชำ/หน่วยงำนจัดทำ
รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง (Purchase Requisition : PR) ล่วงหน้ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ค่อยให้คำปรึกษำและตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเอกสำรประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุเบื้ องต้น พร้อมทั้งสรุปผลกำรจัดทำ PR ล่วงหน้ำ ในระบบ
System Application and Product in Data Processing (SAP) และเพื่อให้ผู้ประกอบกำร (Vendors) ทรำบถึง
ข้อจำกัดด้ำนงบประมำณจำกกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่ว งหน้ำ คณะฯมีกำรสื่อสำรผู้ ประกอบกำร (Vendors)
ให้เกิดควำมเข้ำใจในระบบงบประมำณของภำครัฐ โดยระบุเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาและหนังสือเชิญ บริ ษัท
เพื่อเข้ ายื่นข้ อเสนอ ว่า “การลงนามในสัญญาหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.………มี ผลใช้ บัง คับ และได้ รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ....... จากสานักงบประมาณแล้ ว สาหรับกรณี ที่ไ ม่ไ ด้ รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เพื่อการจัดหาในครัง้ ดังกล่าวส่วนงานสามารถยกเลิกการจัดหาได้ ” อันจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบและเสริมให้
งำนสัมฤทธิ์ผลทั้งส่วนของผู้ประกอบกำร (Vendors) และคณะฯ
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2. พั ฒ นำรำยงำนกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งล่ ว งหน้ ำ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ แสดงข้ อ มู ล กำรใช้ ง บประมำณให้ ต รงตำม
ปีงบประมำณ โดยกลุ่มข้อมูลที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุล่วงหน้ำนั้นจะมีเอกสำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง (Purchase Orders)
อ้ำงอิงเอกสำรขอซื้อขอจ้ำง (Purchase Requisitions) ที่ดำเนินกำรทำตำมปฏิทินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่วงหน้ำก่อนขึ้น
ปีงบประมำณใหม่ โดย Standard ของระบบ SAP จะแสดงค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นงบประมำณที่ยกยอดข้ำมปี
ซึ่งไม่ถูกต้อง จึงส่งผลให้งบประมำณคงเหลือของงบประมำณยกยอดข้ำมปีติดลบ เนื่องจำกมียอดใช้ไปเกินยอดที่ยก
ยอดข้ำมปีมำ ดังนั้นเพื่อควำมถูกต้องของข้อมูลและลดกำรปรับ Manual จึงมีกำรพัฒนำโปรแกรมเพื่อปรับข้อมูล
กลุ่มดังกล่ำว โดยรำยงำนจะแสดงยอดใช้ไปในงบประมำณปีปัจจุบัน
3. นำผลที่ได้จำกกำรดำเนินกำรตำมข้อ 1 และ 2 มำวิเครำะห์เพื่อเร่งรัดติดตำมและรำยงำนผลกำรจัดซื้อ
กำรรั บ ของ และกำรเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณของคณะฯ ในรำยกำรที่ ท ำกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งพั ส ดุ ล่ ว งหน้ ำ
ตำมแผนที่สื่อสำรภำควิชำไว้ พร้อมวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคและนำเสนอรำยงำนผลรำยเดือนแก่ระดับผู้บริหำรและ
ภำควิชำหน่วยงำนเพื่อหำโอกำสพัฒนำปรับปรุงวนเป็นวงจรพัฒนำคุณภำพแบบต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพสูงสุด
อย่ำงยั่งยืน ผลลัพธ์ปีงบประมำณ 2559-2561 แสดงค่ำเกินค่ำเป้ำหมำยตำมภำพที่ 3

ภาพที่ 1
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุและงบประมาณ
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ภาพที่ 2
ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้า

ภาพที่ 3
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้เกินค่าเป้าหมาย

GOOD

GOOD

GOOD

GOOD
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