
 

 

ส่วนที่ 5 
สรุปปัญหา อุปสรรคจากกดําเนินงาน            

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา               
และแนวทางการดําเนินงานในปีต่อไป 
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จากการสรุปผลการดําเนินงาน พบปัญหาอุปสรรคในภาพรวม ดังน้ี 

1. การจัดซื้อยาและวัคซีนที่มใิช่ยาบางรายการดําเนินการได้ล่าช้าและไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน      
ตามแผนที่กําหนด เน่ืองจากมีปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น  

 การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นมีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน       
2 คร้ัง เน่ืองจากไม่มีบริษัทประสงค์เสนอราคา ทําให้ต้องมีการทบทวน TOR และราคาใหม่อีกคร้ัง 
นอกจากนี้ยังได้รับข้อทักท้วงจากกลุ่มกฎหมาย วินัย และพิทักษ์ระบบคุณธรรม กรมควบคุมโรค เร่ือง
ราคาวัคซีน เน่ืองจากวัคซีนขนาดบรรจุ 10 โด๊ส ผู้ขายไม่เคยนําเข้ามาในประเทศ คณะกรรมการประกวด
ราคาฯ จึงไม่มีข้อมูลราคาภายในประเทศ แต่ได้แจ้งราคาอ้างอิงของวัคซีนขนาดบรรจุ 10 โด๊ส ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ราคาโด๊สละ 350 บาท ประเทศบาเรน ราคาโด๊สละ 348.69 บาท และประเทศจอร์แดน 
ราคาโด๊สละ 555 บาท เสนอกรมฯ พิจารณาเห็นชอบราคาโด๊สละ 264.30 บาท น้ัน มีความเหมาะสม
แล้วจึงจะสามารถดําเนินการในขั้นตอนการทําสัญญากับผู้ขาย ซึ่งทําให้ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
เพ่ิมมากขึ้น 

 การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค (Dukoral) ซึ่งมีผู้นําเข้าเพียงรายเดียวในประเทศไทยไม่สามารถ
ทําสัญญาซื้อขายได้ เน่ืองจากต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนวัคซีนนําเข้า ส่งผลให้ไม่สามารถส่ง
มอบวัคซีนได้ทันตามกําหนด จึงต้องปรับแผนการดําเนินงานโดยเสนอขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
อหิวาตกโรค (Shanchol) เป็นคร้ังที่ 2 

 การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรคได้ประกาศร่างขอบเขตงานฯ (TOR) และร่าง
เอกสารประกวดราคาลงในเวปไซต์ของกรมบัญชีกลาง และได้มีหน่วยงาน GPO-MBP ส่งคําวิจารณ์เรื่อง
ราคาเริม่ต้นการประมลูวัคซนีฯ ทีร่าคาโด๊สละ 145 บาท ซึง่สงูกว่าราคาทีป่ระกาศแต่คณะกรรมการร่าง TOR 
มมีติยืนยันตามราคาเดิม คอื โด๊สละ 107 บาท ทําใหต้้องประกาศลงเวปไซตข์องกรมบัญชีกลาง อีกคร้ังหน่ึง 
ส่งผลให้การดําเนินงานล่าช้าไปจากเดิม  

2.  มีโครงการเพ่ือตอบสนองต่อภาพรวมกรมหรือได้รับนโยบายจากกรมให้ดําเนินการเพ่ิมเติมจํานวนหลายโครงการ 
ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการเดิมและได้รับการอนุมัติในช่วงไตรมาสที่ 1 - 4 เช่น โครงการนําร่องการ
ให้บริการวัคซีน HPV ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2557 โครงการนําร่องการรณรงค์ให้
วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20-50 ปี ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีน
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มอายุ 
20 - 50 ปี ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการรณรงค์ให้
วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น จึงต้องมีการบริหาร
จัดการทั้งด้านบุคลากรและปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้
ตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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3.  ในไตรมาสที่ 4 มีสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาเกิดขึ้นในประเทศแถบทวีปแอฟริกาตะวันตก 
กรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้สํานักโรคติดต่อทั่วไปทําหน้าที่เลขาฯ ของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค และบริหารจัดการด้าน Logistic ของกรมควบคุมโรค         
โดยในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนกลางกรมให้เร่งรัดดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกาย(PPE) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือใช้ในกรณีที่มีผู้ป่วยสงสัยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล รวมท้ังกรณีของการสอบสวนโรคในพ้ืนที่ ดังน้ัน หน่วยงานจึงต้องมีการปรับแผน            
การดําเนินงาน หรือยกเลิกการดําเนินงานบางโครงการ เช่น การเข้าร่วมการอบรม เรื่อง Humantarian             
Emergency in Large Population ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว 
และมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการต่างๆของสํานัก เพ่ือสมทบให้กับโครงการเตรียมพร้อมตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสั่งการและติดตาม
ประสานงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (War Room) กรณีโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา และ
สนับสนุนการดําเนินงานตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา 

4. สคร.บางแห่งมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานตามจุดเน้นของกรมฯ และประสานขอสนับสนุน
งบประมาณมาที่สํานักโรคติดต่อทั่วไป เช่น การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในพ้ืนที่ เป็นต้น 

5. เน่ืองจากปีงบประมาณ 2557 เป็นปีแรกท่ีกรมควบคมุโรคได้ปรับปรุงและนําระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร ์
(EstimatesSM : ESM) มาใช้งาน โดยเริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการจัดทําคําของบประมาณ การบริหารจัดการโครงการ             
การสร้างและรายงานความก้าวหน้าโครงการและตัวช้ีวัด แต่จากความไม่สมบูรณ์ของระบบทําให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการแก้ไขหลายครั้ง รวมท้ังยังมีปัญหาในเมนูการปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไม่สามารถ
โอน/ปรับยอดเงินในระบบได้สมบูรณ์ ซึ่งได้ประสานกองแผนงานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการช้ีแจง/แนะนําวิธีการ          
ใช้งานที่ชัดเจน 

การแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานได้ดําเนินการ  

1. หน่วยงานพยายามเร่งรัดดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในขั้นตอนที่สามารถบริหารจัดการได้        
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายในสํานัก เช่น งานพัสดุ งานการเงิน และงานแผน รวมถึง
หน่วยงานภายนอกสํานัก เช่น กองคลัง เป็นต้น 

2. ผู้บริหารของหน่วยงานมีการมอบหมายงานโครงการที่เป็นนโยบาย หรือกิจกรรมที่จําเป็นเร่งด่วนโดยมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจนเพ่ือให้โครงการสัมฤทธ์ิผล 

3. จัดทําแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) ด้านแผนบุคลากร โดยการเพ่ิม /หมุนเวียน
บุคลากรจากกลุ่ม/หน่วยงานอ่ืนมาเสริมการดําเนินงานตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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4. ปรับกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ให้สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของ
กรม และประสานผู้รับผิดชอบของ สคร. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

5. แจ้งกองแผนงานให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือเร่งรัด
ดําเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะเมนูการปรบัแผนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานยังไม่ได้รับ
การช้ีแจงวิธีการปรับโอนแต่ละข้ันตอนที่ชัดเจน ประกอบกับคู่มือการใช้งานระบบฯ ยังมีเน้ือหาไม่ครอบคลุม 
ในประเด็นดังกล่าว ทําให้การใช้งานในบางเมนูหน่วยงานต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบด้วยตนเอง  

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การดําเนินการโดยหน่วยงาน 

1. มีระบบควบคมุกํากบัและติดตามการดําเนินงานการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์ทีม่ใิช่ยา โดยจัดทําแผนจัดซือ้จดัจา้งและ
ติดตามการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยเร่งรัด        
การดําเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการของกรม 

2. ควรปรับแผนการกํากับติดตามการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานัก จากเดิมที่วางแผน
ติดตามการดําเนินงานในรายไตรมาส ให้เพ่ิมความถ่ีในการกํากับติดตามเป็นประจําทุกเดือน 

3. ในช่วงต้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 ควรประสานกองแผนงานมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะเร่ืองการปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือทําความ
เข้าใจวิธีการใช้งานของเมนูต่างๆ ให้ครบถ้วน  

ข้อเสนอต่อผู้บริหาร   

1. มีระบบควบคมุกํากับและติดตามการดําเนินงานการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้าง           
และติดตามการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยเร่งรัด        
การดําเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการของกรม 

2. ควรปรับแผนการกํากับติดตามการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานัก จากเดิมที่วางแผน
ติดตามการดําเนินงานในรายไตรมาส ให้เพิ่มความถ่ีในการกํากับติดตามเป็นประจําทุกเดือน 

3. ในช่วงต้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 ควรประสานกองแผนงานมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะเร่ืองการปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือทําความ
เข้าใจวิธีการใช้งานของเมนูต่างๆ ให้ครบถ้วน  

  



 

 
  119 



 

 




	ส่วนที่ 5
	สรุปปัญหา อุปสรรคจากกดำเนินงาน             ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา                   และแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป
	ปัญหาในการดำเนินงาน
	การแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานได้ดำเนินการ 
	แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

