รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
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จัดทาโดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
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รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คานา
โรงพยาบาลจะนะจังหวัดสงขลา โดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่หน่วยงานได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลจะนะ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนด
และสามารถทราบถึงสถานะของการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 ที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ
เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ภายใต้ข้อกาหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โรงพยาบาลจะนะ

สารบัญ
หน้า
บทนา
บทที่ 2 ตารางที่ 1 แสดงแผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ 3 ร้อยละของจานวนวงเงินงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ภาคผนวก
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บทนา
1. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของโรงพยาบาลจะนะ จั ง หวั ด สงขลา เป็ น ไปตามระเบี ย บ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด าเนิ น การเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกั น ประชาชน
สามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามข้อกาหนดในการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส
มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน และกล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
เครื่ องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิ บ าลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน
ดังนั้น โรงพยาบาลจะนะ จึงจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหมายถึง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
ตลอดจนการรายงานผลการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโรงพยาบาลจะนะ ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจะนะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.2 เพื่อกาหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลจะนะ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวงระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรับปรุงกระบวนงานการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 โรงพยาบาลจะนะ มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดาเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่มีการทุจริต
และหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
งานประจา
3.2 โรงพยาบาลจะนะ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัด จ้างภาครั ฐ เดียวกัน อย่า งเป็น ระบบ มีป ระสิ ทธิภ าพ
เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.3 โรงพยาบาลจะนะ ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

-25. ขอบเขตการดาเนินงาน
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง
ระเบี ย บ ประกาศ หนั งสื อเวีย น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

บทที่ 2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลจะนะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลจะนะ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย(เงินบารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลจะนะ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย(เงินบารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จานวน 122,912,015.99 บาท เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานสาหรับโรงพยาบาลจะนะ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงแผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการ
ประมาณการ
3.1 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าวัสดุ
6,722,530
3.2 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่ายาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา
3.3 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและ
สาธารณูปโภค
3.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากร
และค่าตอบแทน
3.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง
3.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ
3.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น (ตามจ่าย)
รวม

จ่ายจริง

ร้อยละ

10,666,155.50 158.66

32,013,149.41

27,075,065.79

84.57

8,960,930

8,019,928.14

89.49

54,448,000

55,701,338.17 102.30

2,489,900

2,437,362.55

97.88

2,240,397
2,001,937.93 89.35
17,450,000
21,482,611.03 123.10
124,324,906.41 127,384,399.11 102.41

โรงพยาบาลจะนะ ได้จัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ในวงเงิน 124,324,906.41 บาท จ่ายจริง 127,384,399.11 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 102.41 ซึ่งเกิดจากแผนที่วางไว้ร้อยละ 2.41 เนื่องจากได้มีการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น วัคซีน ชุดตรวจ
ATK และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งนามาใช้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงใช้กับผู้ป่วยโควิด 19

-42. เปรียบเทียบจานวนโครงการและจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเสร็จตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ.2564

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จานวนโครงการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1. วิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 500,000
บาท
1.1 เวชภัณฑ์ยา
1.2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา+วัสดุการแพทย์
1.3 วัสดุวิทยาศาสตร์
1.4 วัสดุทันตกรรม
1.5 วัสดุทั่วไป
1.6 ครุภัณฑ์
1.7 สิ่งก่อสร้าง
2. วิธี e-bidding เกิน 500,000 บาท
3. วิธีคัดเลือก
รวม

836
21
151
32
1,500
80
5
2,625

100
100
100
100
100
100
100
100

หมายเหตุ

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2,625 โครงการ ผลการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า
 วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 2,625 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100
 วิธี e-bidding วงเงินเกิน 500,000.- บาท ไม่มีรายการ
 วิธีคัดเลือก จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

-5ตารางที่ 3 ร้อยละของจานวนวงเงินงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ (บาท)

ผลการดาเนินงาน
(บาท)

1. วิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 500,000
บาท
1.1 เวชภัณฑ์ยา
1.2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา+วัสดุการแพทย์
1.3 วัสดุวิทยาศาสตร์
1.4 วัสดุทันตกรรม
1.4 วัสดุทั่วไป
1.5 ครุภณ
ั ฑ์
1.6 สิ่งก่อสร้าง
2. วิธี e-bidding เกิน 500,000 บาท
3. วิธีคัดเลือก
รวม

18,674,659.88
329,838.80
6,704,997.98
1,536,601.58
5,360,000
4,651,000
8,552,979.52
45,810,077.76

14,174,047.68
341,515.10
6,879,706.61
996,102.94
10,416,764.36
2,437,362.55
8,031,500
43,276,999.24

ร้อยละ

ประหยัดงบ(บาท) ร้อยละ

75.89

4,500,612.20
-11,676.30
-174,708.63
540,498.64
-5,056,764.36
2,213,637.45
2,533,078.52

103.54
102.60

64.82
194.34

52.40
93.90
94.47

24.11
-3.54
-2.60
35.18
94.34
47.60
6.10
5.53

โรงพยาบาลจะนะ ได้จัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564 เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ในวงเงิน 45,810,077.76 บาท ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นเงิน
43,276,999.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.47 ของแผน วิธีการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด โดยส่วน
ใหญ่การจัดหาพัสดุทั้งหมดเป็นการจัดหาเพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วย และสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยเป็นสาคัญ
โดยได้ดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินงานดังกล่าวประสบผลสาเร็จ สามารถดาเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม เป็นไปตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง
ปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง พ.ศ. 255 9 ลงวั น ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ที่ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
พึงควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด
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2.) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 กระบวนการดาเนินการขออนุมัติแผนมีความล่าช้า ไม่ครอบคลุม ทาให้มีการจัดซื้อนอกแผน
 ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามความต้องการของผู้ใช้ / และตามแผน
 ในพื้นที่มีข้อจากัดของจานวนผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เสี่ยงต่อการผูกขาด
2.1.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ขาดความรู้ ทักษะ ในเรื่องการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.ที่
กาหนด ทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทาเอกสาร
 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างในพื้นที่อาเภอจะนะ มีน้อย ไม่มีร้านค้าจาหน่ายพัสดุ ซึ่งการจัดหาต้องไปซื้อที่
อาเภอหาดใหญ่ ทาให้ไม่สะดวก เกิดความล่าช้า
 เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ระบบการสื่อสารไม่เสถียร ส่งผลต่อการจัดทาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
 พัสดุที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ เนื่องจากการกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่ละเอียดพอ
 กระบวนการตรวจรับพัสดุค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกรรมการชุดเดียวกัน
2.1.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
การจัดหาพัสดุ ดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด ดาเนินการแล้วเสร็จและใช้งบประมาณทั้งสิ้น
43,276,999.24 บาท จากจ านวนโครงการทั้ง หมด 2,625 โครงการ สามารถต่ อรองราคาเพื่ อประหยั ด
งบประมาณได้ 2,533,078.52 บาท คิ ดเป็น ร้อยละ 5.53 เนื่ องจากเป็ นการดาเนินการจั ดซื้อจั ดจ้า งด้ว ย
วิธีเฉพาะเจาะจง มีการแข่งขันน้อยราย จึงทาให้ประหยัดงบประมาณได้น้อย
2.1.4 แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ 2564
 พัฒนาความรู้ ทักษะ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง /
อบรม / การศึกษาหาความรู้จากคู่มือ , ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ มีระบบพี่เลี้ยงที่คอยให้คาปรึกษา
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลจังหวัด
 จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พัสดุ และประสานงานหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดทาแผนล่วงหน้า
 กรณีมีการจัดซื้อนอกแผน ผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนดังกล่าวต้องขออนุมัติปรับปรุงแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีด้วย
 ในการจัดซื้อพัสดุ เช่น ยา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ใช้การสอบราคาร่วมระดับเขต / ระดับจังหวัด
เพื่ อ ให้ มี อ านาจในการต่ อ รองราคาให้ ม ากขึ้ น ส่ ว นวั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ นั้ น มี ก าร
ประสานงานในระดับจังหวัดเพื่อดาเนินการจัดหาแบบสอบราคาร่วมระดับจังหวัด หรือ ระดับเขต
 ติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกไตรมาส มีการทบทวนแผนเงินบารุง เพื่อพิจารณาความเพียงพอ
ของบประมาณในการจัดหาพัสดุ หรือ ปรับปรุงแผนพัสดุให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเงินการ
คลังของหน่วยงาน และ ตามความจาเป็นของผู้ใช้
 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่างๆ ให้อ้างอิงราคากลาง , ราคาที่เคยซื้อไม่เกิน 2 ปี หรือ การสืบราคาจาก
ท้องตลาด เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 พัฒนาระบบการสื่อสาร (Internet) ให้มีความไว/เสถียร รวมถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมใน
การใช้งาน

ภาคผนวก

