รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 2561
________________________________________________________________________________
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) เปนหนวยงานในการบริหารเงินเกษียณใหแกสมาชิก กบข.
โดย กบข. ใหความสำคัญในการปฏิบัติงานในสำนักงานดวยความโปรงใส การสรางความเปดเผย เปดโอกาสให
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ มีการสื่อสาร
การแสดงความรับผิดชอบ พรอมรับ การตรวจสอบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางก็เปนสวนหนึ่งที่ตองปฏิบัติดวย
ความโปรงใส ฝายบริหารสำนักงาน กลุมงานบริหาร จึงไดจัดทำรายงานการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจำป
2561 เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานในภาพรวม
1.1 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ (สำนักงาน กบข.)
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัด จำนวน
ที่
จาง
โครงการ
1
2

เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคา
(e-bidding)
3 คัดเลือก
รวมทั้งหมด

347
7
23
377

งบประมาณ
96,764,370.36
20,717,597.60

งบประมาณ
งบประมาณที่
ประหยัดได
ที่ใชจริง
95,132,379.07 1,631,991.29
18,012,771.35 2,704,826.25

หมายเหตุ

77,497,185.34 71,316,819.35 6,180,365.99
194,979,153.30 184,461,969.77 10,517,183.53

ในป 2561 กบข. ดำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งพั ส ดุ ใ นส ว นสำนั ก งานจำนวน 377 โครงการ
งบประมาณที่ ใช ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ างพั ส ดุ ทั้ ง สิ้น 194,979,153.30 บาท จำนวนเงิน งบประมาณที่ ใช จ ริง
184,461,969.77 บาท คิ ดเป น รอ ยละ 94.61 ของวงเงิ น งบประมาณที่ ใชในการจั ด ซื้ อจั ด จ า งพั ส ดุ โดย
งบประมาณที่ประหยัดได 10,517,183.53 บาท คิดเปนรอยละ 5.39 ของวงเงินงบประมาณที่ใชในการจัดซื้อ
จัดจางพัสดุ

1.2 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ (อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร และอาคารจีพีเอฟ วิทยุ)
ลำดับ
ที่

วิธีการจัดซื้อจัด
จาง

1
2

เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคา
(e-bidding)
3 คัดเลือก
รวมทั้งหมด

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

157
2

งบประมาณ งบประมาณที่ หมายเหตุ
ประหยัดได
ที่ใชจริง
23,616,953.00 22,105,499.76 1,511,453.24
1,750,000.00 1,600,000.00 150,000.00

1
160

1,700,000.00 1,594,300.00 105,700.00
27,066,953.00 25,299,799.76 1,767,153.24

ในป 2561 กบข. ดำเนินการจัดซื้อจัดจางสำหรับอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร และอาคารจีพีเอฟ
วิทยุ (อาคารที่ กบข. เปนเจาของกรรมสิทธิ์) จำนวน 160 โครงการ งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางทั้งสิ้น
27,066,953.00 บาท จำนวนเงินงบประมาณที่ใชจริง 25,299,799.76 บาท คิดเปน รอยละ 93.47 ของ
วงเงินงบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง โดยงบประมาณที่ประหยัดได 1,767,153.24 บาท คิดเปนรอยละ
6.53 ของวงเงินงบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง
1.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
ลำดับ วิธีการจัดซื้อจัด
ที่
จาง
1
2

เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคา
(e-bidding)
3 คัดเลือก
4 จางที่ปรึกษา
วิธีเฉพาะเจาะจง
5 จางที่ปรึกษา
วิธีคัดเลือก
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
โครงการ
501
9

งบประมาณ

งบประมาณ
งบประมาณที่
ประหยัดได
ที่ใชจริง
118,344,298.36 115,205,413.83 3,138,884.53
22,467,597.60 19,612,771.35 2,854,826.25

22
3

67,880,185.34 64,804,119.35
2,037,025.00 2,032,465.00

3,076,065.99
4,560.00

2

11,317,000.00

3,210,000.00

537

8,107,000.00

หมายเหตุ

222,046,106.30 209,761,769.53 12,284,363.77

2

ในป 2561 กบข. ดำเนินการจัดซื้อจัดจางจำนวน 537 โครงการ งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัด
จ า งทั้ งสิ้ น 222,046,106.30บาท จำนวนเงิน งบประมาณที่ ใช จ ริง 209,761,769.53บาท คิด เป น ร อยละ
94.47 ของวงเงินงบประมาณที่ใชในการจัดซื้อ จัดจาง โดยงบประมาณที่ประหยั ดได 12,284,363.77 บาท
คิดเปนรอยละ 5.53 ของวงเงินงบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง
ดังรายละเอียดตามตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ขางตน และตามแผนภูมิภาพที่ 1
แผนภูมภิ าพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ งบประมาณที่ใชจริง งบประมาณที่ประหยัดได
หนวย : ลานบาท

2. ผลการวิเคราะหการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
2.1 ตารางแสดงรอยละจำนวนโครงการแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจาง
เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคา (e-bidding)
คัดเลือก
จางที่ปรึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง
จางที่ปรึกษา วิธีคัดเลือก
รวมทุกวิธี

จำนวนโครงการ
501
9
22
3
2
537

รอยละ
93.30
1.68
4.10
0.56
0.37
100.00
3

แผนภูมิภาพที่ 2 แสดงรอยละของจำนวนโครงการแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณป 2561

หนวย : โครงการ

ในป 2561 กบข. ไดดำเนิน การจัดซื้อ จั ดจางจำนวน 537 โครงการ งบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจางทั้งสิ้น 222,046,106.30 บาท โดยมีจำนวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงสูงที่สุด
จำนวน 501 โครงการ คิดเปนรอยละ 93.30 รองลงมา ไดแก วิธีคัดเลือก (พัสดุ) จำนวน 22 โครงการ
คิ ด เป น ร อยละ 4.10 และวิ ธี ป ระกวดราคา (e-bidding) จำนวน 9 โครงการ คิ ดเป น รอ ยละ 1.68
ตามลำดับ ตามแผนภูมิภาพที่ 2
2.2 ตารางแสดงรอยละงบประมาณแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจาง
เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคา (e-bidding)
คัดเลือก
จางที่ปรึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง
จางที่ปรึกษา วิธีคัดเลือก
รวมทุกวิธี

งบประมาณ
118,344,298.36
22,467,597.60
67,880,185.34
2,037,025.00
11,317,000.00
222,046,106.30

รอยละ
53.30
10.12
30.57
0.92
5.10
100.00

4

แผนภูมิภาพที่ 3 แสดงรอยละงบประมาณแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณป 2561
หนวย : ลานบาท

ในป 2561 กบข. ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางจำนวน 537 โครงการ งบประมาณในการจัดซื้อจัด
จางทั้งสิ้น 222,046,106.30 บาท โดยใชงบประมาณการจัดซื้อจัดจาง ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงสูงที่สุด เปนเงิน
118,344,298.36 บาท คิดเปนรอยละ 53.30 รองลงมา ไดแ ก วิธีคัดเลือก เปน เงิน 67,880,185.34 บาท
คิดเป นรอ ยละ 30.57 และวิธีป ระกวดราคา (e-bidding) เปน เงิน 22,467,957.60 บาท คิด เป น รอ ยละ
10.12 ตามลำดับ ตามแผนภูมิภาพที่ 3
2.3 ตารางแสดงรอยละงบประมาณที่ใชจริงแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคา (e-bidding)
คัดเลือก
จางที่ปรึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง
จางที่ปรึกษา วิธีคัดเลือก

ที่ใชจริง
115,205,413.83
19,612,771.35
64,804,119.35
2,032,465.00
8,107,000.00
209,761,769.53

รวมทุกวิธี

รอยละ
54.92
9.35
30.89
0.97
3.86
100.00

5

แผนภูมิภาพที่ 4 แสดงรอยละงบประมาณที่ใชจริงแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณป 2561
หนวย : ลานบาท

ในป 2561 กบข. ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางจำนวน 537 โครงการ งบประมาณในการจัดซื้อจัด
จา งที่ ใชงานจริง ทั้ งสิ้น 209,761,769.53 บาท โดยงบประมาณที่ ใช งานจริงด ว ยวิ ธีเฉพาะเจาะจงสู งที่ สุ ด
เปนเงิน 115,205,413.83 บาท คิดเปนรอยละ 54.92 รองลงมา ไดแก วิธีคัดเลือกเปนเงิน 64,804,119.35
บาท คิดเปนรอยละ 30.89 และ และวิธีประกวดราคา (e-bidding) เปนเงิน 19,612,771.35 บาท คิดเป น
รอยละ 9.35 ตามลำดับ ตามแผนภูมิภาพที่ 4
2.4 ตารางแสดงรอยละงบประมาณที่ประหยัดไดแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคา (e-bidding)
คัดเลือก
จางที่ปรึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง
จางที่ปรึกษา วิธีคัดเลือก

ที่ประหยัดได
3,138,884.53
2,854,826.25
3,076,065.99
4,560.00
3,210,000.00
12,284,3363.77

รวมทุกวิธี

รอยละ
25.55
23.24
25.04
0.04
26.13
100.00

6

แผนภูมิภาพที่ 5 แสดงรอยละงบประมาณที่ประหยัดไดแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณป 2561
หนวย : ลานบาท

ในป 2561 กบข. ประหยัด งบประมาณจากการจัด ซื้อ จั ด จา ง เป น เงิน 12,284,3363.77 บาท
วิธีก ารจั ดซื้อจัด จางที่ ส ามารถประหยัดงบประมาณไดสูงสุด คือ การจา งที่ป รึก ษาโดยวิ ธี คัด เลื อ ก เปน เงิน
3,210,000.00 บาท คิ ดเปนรอยละ 26.13 รองลงมา คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป น เงิน 3,138,884.53 บาท
คิด เป น รอ ยละ 25.55 และวิ ธี คัด เลื อก เป น เงิน 3,076,065.99 บาท คิ ด เป น รอยละ 25.04 ตามลำดั บ
ตามแผนภูมิภาพที่ 5
3. ปญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดซื้อจัดจาง ป 2561
ในป 2561 เปนปที่ กบข. เริ่มใชการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กบข. พบปญหาและอุปสรรคดังนี้
3.1 กบข. ตองประชาสัมพันธใหคูคาที่ กบข. เคยใชบริการเขาใจการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
และการลงทะเบียนเปนคูคาภาครัฐ
3.2 กบข. พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจางโดยใชการอนุมัติผาน workflow บน Lotus
Note มาตั้งแตป 2547 โดยการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอน จนถึงการตรวจรับงาน กบข. อนุมัติผาน
ระบบทั้งสิ้น ทำใหรวดเร็ว และคลองตัวในการปฏิบัติงาน อีกทั้งขอมูลการจัดซื้อจัดจางทั้งหมดจะจัดเก็บไวใน
ระบบสามารถเรียกดูไดตลอดเวลา ทันเวลาที่ตองการใชขอมูลแตการดำเนินการผานระบบ e-GP กบข. ตองใช
เอกสารที่พิมพจากระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement :

7

e-GP) ตามระเบียบฯ ขอ 9 ทำใหเพิ่มขั้นตอนการนำสงเอกสารในขั้นตอนตาง ๆ สงผลใหงานมีความลาชาใน
บางขั้นตอน
วิ ธี แ ก ไขป ญ หา ป จ จุ บั น กบข. ได ท ำหนั ง สื อ หารือ กั บ กรมบั ญ ชี ก ลาง ขอใช ร ะบบ
workflow ในการอนุมัติ เพื่อใหสอดคลองกับ องคกร Digital ตามแผนยุทธศาสตร ซึ่ง กรมบัญชีกลางมีการ
พิจารณาอนุมัติให กบข.ใช workflow ในการปฏิบัติงานดานจัดซื้อจัดจางได
3.3 การทำสัญญาจางที่ปรึกษาตางประเทศ กบข. ติดปญหาเกี่ยวกับการทำสัญญา ซึ่งระเบียบ
กำหนดใหใชสัญญาจางมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด แตดวยการจางปรึกษาตางประเทศตามประเพณี
การคา จะตองใชสัญญาตามที่บริษัทที่ปรึกษากำหนดซึ่งบริษัทที่ปรึกษาจะใชแบบเดียวกันกับคูคาทั่วโลก และที่
ปรึกษาไมสามารถวางหลักประกันได
วิ ธี แ ก ไขป ญ หา ป จ จุ บั น กบข. ได แ ปลสั ญ ญาจ า งที่ ป รึ ก ษาที่ เป น สั ญ ญามาตรฐาน
ภาษาไทยที่ ก รมบั ญ ชีก ลางกำหนดเป น ภาษาอั ง กฤษ และแก ไข หรื อ ตั ด ขอ ความที่ ที่ ป รึ ก ษาไม ส ามารถ
ดำเนินการไดตามประเพณีทางการคาออก โดยไมทำให กบข. เสียเปรียบ และนำรางสัญญาหารือกับอัยการ
สูงสุด จนไดสัญญามาตรฐานที่ผานการเห็นชอบจากอัยการสูงสูด นำมาเปนสัญญามาตรฐานที่ใช สำหรับการจาง
ที่ปรึกษาตางประเทศเรียบรอยแลว สำหรับการยกเวนการวางหลักประกันสัญญา ทางอัยการสูงสุดไมสามารถ
ยกเวนใหได เนื่องจากเปนอำนาจอนุมัติของกรมบัญชีกลาง กบข. จึงดำเนินการขอยกเวนการวางหลักประกัน
สัญญา กับกรมบัญชีกลางทุกครั้งที่ตองจางที่ปรึกษาตางประเทศ รวมถึง กบข.ไดจัดทำระเบียบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ วาดวยการจางที่ปรึกษาเพื่อขอยกเวนการจัดจางที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. และระเบียบวาดวย
การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 ตามมาตรา 7(3) เพื่อใหเกิดความยืดหยุนและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
ซึ่ ง ระเบี ยบ ดั ง กล า วฯ ซึ่ ง กบ ข. ได รั บ การป ระกาสรายชื่ อ ในราชกิ จ จานุ เ บ กษ า ตามป ระกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางเพื่อการ
วิจั ยและพัฒ นา เพื่ อการให บ ริก ารทางวิช าการของสถาบั น อุด มศึก ษาหรือ การจา งที่ ป รึก ษา ที่ ไม สามารถ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.4 กบข.มีหนาที่ดูแลบริหารเงินออมของขาราชการสมาชิก โดยนำเงินที่รบั จากสมาชิกและ
สวนราชการไปลงทุ น เพื่อสรางผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่เหมาะสมสูงกว าเงินเฟ อภายใตความเสี่ยงที่
ยอมรับได ตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนที่กำหนดใน พ.ร.บ. กบข. การลงทุนของ กบข. มีทั้งสวนที่
เปนการลงทุนโดยการบริหารเองโดยเจาหนาที่ของ กบข. และสวนที่มอบหมายใหบริษัทจั ดการลงทุน ทั้งใน
ประเทศและต า งประเทศบริ ห าร เนื่ อ งจากการลงทุ น ในบางประเภทสิ น ทรั พ ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ งใน
ตางประเทศตองอาศัย ประสบการณ แ ละความชำนาญในการจัด การลงทุ น ที่มี ลั กษณะเฉพาะ เพื่ อให เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการลงทุน กบข. มีความจำเปนตองจัดจางสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นดำเนินการ
จัดการกองทุน (Fund Manager) และผูเก็บรักษาทรัพยสิน (custodian) ทั้งในและตางประเทศ การจัดจาง
บริษัท จัดการกองทุนบริหารเงินลงทุนของ กบข. (Fund Manager) แตเดิมนั้นไมไดอยูภ ายใตระเบียบพัสดุ
เนื่องจากเปนประเด็นนโยบายที่กฎหมายจัดตั้ง กบข. ใหความสำคัญตั้งแตเริ่มตั้ง กบข. จึงไดกำหนดกรอบ
การมอบหมายเงินกองทุน การควบคุม รวมถึงการกำกับดูแล ไวทั้งในระดับ พระราชบัญญัติและกฎกระทรวง
สำหรับการจางผูเก็บรักษาทรัพยสินของ กบข แตเดิมนั้นก็ไมไดอยูภายใตระเบียบพัสดุ เนื่องจากเปนประเด็น
นโยบายที่กฎหมายจัดตั้ง กบข. และเปนงานสำคัญที่เกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารกองทุน จึงไดกำหนดใน
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ระดับ พระราชบัญญัติในเรื่องอำนาจของคณะกรรมการของ กบข และ ระเบียบคณะกรรมการ กบข วาดวย
การมอบอำนาจดำเนินการดานลงทุน พ.ศ. 2556
จากรายละเอียดขางตน การจัดจางสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นดำเนินการจัดการกองทุน
(Fund Manager) และผูเก็บรักษาทรัพยสิน (custodian) ทั้งในและตางประเทศ ไมสามารถดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได
วิธีแกไขปญหา กบข. ทำหนังสือขอยกเวนไมดำเนินการจัดจางสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล
อื่นดำเนินการจัดการกองทุน (Fund Manager) และผูเก็บรักษาทรัพยสิน (custodian) ทั้งในและตางประเทศ
ตามพระราชบั ญ ญัติพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 กับกรมบัญชีกลาง และ
ไดรับยกเวนไม ตองดำเนินการเนื่องจาก จัดจางสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นดำเนิ น การจัดการกองทุ น
(Fund Manager) และผูเก็บรักษาทรัพยสิน (custodian) ไมสอดคลองกับความหมายของพัสดุตามมาตรา 4
4.

ความโปรงใสในการดำเนินการดานจัดซื้อจัดจาง
4.1 ดวย กบข. มีนโยบายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ กบข. ไมยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไมวาจะเปน การ
กระทำโดยบุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่ง
รวมถึงคูคาของ กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิ จอย างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ
และรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดวย
กบข. จึงขอความรวมมือ จากผูยื่น ขอเสนอ หากพบเห็น การกระทำของบุ คลากรของ
กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคูคาของ กบข. รายใดที่มี
การกระทำเขาขายทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชน อื่นใดที่ ไมเหมาะสม ไมวาใน
รูปแบบใด ขอใหแจงโดยตรงไปยังบุคคลและที่อยูดังตอไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
4.2 ตรวจสอบประวัติคูคาสำหรับงานจัดหาพัสดุวาไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้ง
งานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบั ผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน ผู
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ โดยตรวจสอบจากระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(www.gprocurement.go.th) เปนตน
4.3 จัดทำทะเบียนคูคา (Approved Vendor List) เพื่อประโยชนในงานจัดหาพัสดุ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจวาภายใตกระบวนการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือก คูคาเพื่อขึ้นทะเบียน
คูคากับ กบข. นั้ น จะไดคูคา ที่มี ประสิทธิภ าพ สามารถส งมอบสิ นค า/ บริการได ตรงกั บความตองการของ
องคกร และสงเสริมความเปนพันธมิตร (Partnership) กับ กบข. อยางยั่งยืน
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4.4 หมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) ในสวนของพนักงานที่รับผิดชอบงานจัดซื้อ/จาง
จะหมุนเวียนงานซื้อ/จางโดยไมมอบหมายคนใดคนหนึ่งทำเรื่องการซื้อ/จางงาน หรือโครงการประเภทนั้นๆไป
ตลอด เพื่อไมใหแตละคนทำงานจัดซื้อ/จางในเรื่องเดียวกันนานเกินไป
-------------------------------------------
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