รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้ จัดจ้างของงานพัสดุ
ประจาปี งบประมาณ 2563

โรงพยาบาลขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ
งานพัสดุ กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป โรงพยาบาลขนอม ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
โรงพยาบาลขนอม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 งานพัส ดุ ในสังกัดโรงพยาบาลขนอม ได้ดาเนิ นการจัดท า
แผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลขนอม
เป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิ และ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิ
การจัดซื้ อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดาเนิ นงานการจัดซื้ อ
จัดจ้างว่าเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กาหนดไว้หรื อไม่เพียงใด พบ
ปั ญหาและอุปสรรคและต้องปรับปรุ งกระบวนงานอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดาเนิ นงานการ
จัด ซื้ อ จัด จ้า งของแต่ ล ะงานให้ ส มประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจัด การภาครั ฐ เกิ ด ความคุ ้ม ค่ า คุ ้ม ทุ น ประหยัด
งบประมาณ เป็ นมาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาลขนอม อย่างมีประสิ ทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ขอ้ กาหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

งำนพัสดุ โรงพยำบำลขนอม

สำรบัญ
หน้ ำ
บทนา
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลขนอม ประจาปี งบประมาณ 2563
บทวิเคราะห์
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
บทสรุ ปและปัญหาและอุปสรรค
แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุ งการดาเนิ นงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ พ.ศ.2564
แผนภูมิผลการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ โรงพยาบาลขนอม ประจาปี งบประมาณ 2563

1-6
7-8
9
9
10
11
12-14

บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
งานพัสดุ โรงพยาบาลขนอม ได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้าง เป็ นไปตามพระราชบัญญติการจัดซื้ อจัด
จ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิ งหาคม 2560 เป็ นต้น มา โดยมาตรา 57
กาหนดให้ รายละเอี ยดของวิธีการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ ด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ในระบบเครื อข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 9 กาหนดว่า การดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างและการ
บริ ห ารพัส ดุ ภ าครั ฐ ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การในระบบเครื อ ข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชี กลางผ่านทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement : eGP) ตามวิธีการกรมบัญชีกลางกาหนดและข้อ 10 กาหนดให้กรมบัญชีกลางจัดทาแนวทางปฏิบตั ิในการดาเนินการ
จัดซื้ อจัดจ้างผ่านทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผูป้ ระกอบการใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนิ นการให้การจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ลด
ปัญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างและมี มาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบ
ได้ สอดคล้องกับปี งบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุ ข ขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุก/จิตสานึ ก
ป้ องกัน ปราบปรามและเครื อข่ าย) ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต มุ่งเน้นการป้ องกันการทุ จริ ตให้
เข้มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพผ่านกระบวนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุ ข) ตามเป้ าหมายของหระทรวงสาธารณสุ ข
(ประชาชนสุ ขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุ ข และระบบสุ ขภาพยัง่ ยืน” แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุ ข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่ งเสริ มคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุ ข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 250-2564) และวิสัยทัศน์โรงพยาบาลขนอม โรงพยาบาลชุมชน ที่มีคุณภาพ เน้น
การสร้างเสริ มสุ ขภาพภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วม นอกจากนี้ เป็ นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อ ที่ จ ะช่ ว ย
ยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็ นการแก้ไขปัญหาการทุจริ ตที่ยงั่ ยืน
ดั ง นั้ น โรงพยาบาลขนอม จึ ง จั ด ท ารายงานวิ เคราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งโรงพยาบาล
ขนอม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็ นการวิเคราะห์ความสุ่ มเสี่ ยงในการทุจริ ต และเป็ นข้อมูลในการ
วางแผนจัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณถัดไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลขนอม เป็ นไปตามพรบ.การจัดซื้ อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ วิธีปฏิบตั ิและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่ งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.3เพื่อให้เป็ นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessmen – ITA)
2.4 เพี่ อ วิ เคราะห์ ผ ลการจัด ซื้ อจัด จ้า งในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรั บ ปรุ ง กระบวนงานให้ มี
ประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
3. ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
3.1 โรงพยาบาลขนอม ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็ นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขนอม มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
และมีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ลดปัญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.4 งานพัสดุ โรงพยาบาลขนอมมีการปรับปรุ งกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
4. กลุ่มเป้ ำหมำย
4.1 ผูร้ ับผิดชอบจัดหาพัสดุฝ่ายต่าง ๆ จานวน 6 งาน
5. ขอบเขตกำรดำเนินงำน
ทุกงานดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างเป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิและมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่ งครัด

1

ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงโรงพยำบำลขนอม
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
งานพัส ดุ โรงพยาบาลขนอม ท าการวิ เคราะห์ ผ ลการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลขนอม ได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิและมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็ นธรรม
ลดปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสการดาเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessmency Assessment-ITA)
จากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้
1.) เงินบารุ งโรงพยาบาล จานวน 6 งาน
2.) งบลงทุนค่าครุ ภณ
ั ฑ์ และที่ดินสิ่ งก่อสร้าง
3.) เปรี ยบเทียบจานวนโครงการและจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 สาหรับเงินบารุ งโรงพยาบาล
4.) เปรี ยบเทียบจานวนโครงการและจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 สาหรับงบลงทุนค่าครุ ภณ
ั ฑ์ และที่ดินสิ่ งก่อสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
โรงพยาบาลขนอม วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 2 ลักษณะ คือ
1) ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
2) ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563
ลาดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จานวนโครงการ
อัตราร้อยละ
จัดซื้อจัดจ้าง
อัตราร้อยละ
จานวนเงิน (บาท)
1
วิธีเฉพาะเจาะจง
2,127
99.800
29,879,357.36
89.400
2
วิธีประกวดราคา
4
0.200
3,557,800
10.600
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวม
2,131
100
33,437,157.36
100

2
1. วิเครำะห์ ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเงินบำรุงโรงพยำบำลขนอม ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวม

จานวนโครงการ
2,127
4

อัตราร้อยละ
99.800
0.200

2,131

100

จากตารางที่ 1 หน่วยงานในโรงพยาบาลขนอม ดาเนินการจัดหาพัสดุดว้ ยเงินบารุ งโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้ น
2,131 โครงการ พบวิธีการจัดหาพัสดุสูงสุดเป็ นอันดับแรกคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 2,127 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 99.800 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 4 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 0.200
ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ร้อยละจานวนเงินบารุ งโรงพยาบาลจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวม

จานวนเงิน (บาท)
29,879,357.36
3,557,800

อัตราร้อยละ
89.400
10.600

33,437,157.36

100

จากตารางที่ 2 งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้ อจัดจ้างตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ จานวน 2,131
โครงการ ใช้เงินบารุ งโรงพยาบาลทั้งสิ้ น 33,437,157.36 บาท พบการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุ ดเป็ นอันดับแรกในวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนเงิ น ทั้ง สิ้ น 29,879,357.36 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 89.400 อัน ดับ สองคื อ วิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จานวนเงินทั้งสิ้ น 3,557,800 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.600 ตามลาดับ
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3. วิเครำะห์ ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเงินงบค่ำเสื่ อม ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของโรงพยำบำลขนอม
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวม

จานวนโครงการ
3
1

อัตราร้อยละ
75
25

4

100

จากตารางที่ 3 หน่วยงานในโรงพยาบาลขนอม ดาเนินการจัดหาพัสดุดว้ ยเงินงบค่าเสื่ อม โรงพยาบาลขนอม
รวมทั้งสิ้ น 4 โครงการ พบวิธีการจัดหาพัสดุสูงสุดเป็ นอันดับแรกคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 3 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 75 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ร้อยละจานวนเงินงบค่าเสื่ อม โรงพยาบาลจาแนกตามวิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณพ.ศ. 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวม

จานวนเงิน (บาท)
595,000
755,000

อัตราร้อยละ
44.100
55.900

1,350,000

100

จากตารางที่ 4 งบประมาณที่ ใช้ในการจัดซื้ อจัดจ้างตามวิธีการจัดหาพัส ดุ ในแต่ละโครงการ จานวน 4
โครงการ ใช้เงินงบค่าเสื่ อม โรงพยาบาลทั้งสิ้ น 1,350,000 บาท พบการใช้จ่ายงบประมาณสู งสุ ดเป็ นอันดับแรกใน
วิธี ป ระกวดราคา อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จานวนเงิ น ทั้ง สิ้ น 755,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 55.900 อัน ดับ สองคื อ วิ ธี
เฉพาะเจาะจง จานวนเงินทั้งสิ้ น 595,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 44.100 ตามลาดับ
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จากตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4 จะเห็ นว่าร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง และ
รายละเอียดจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความสอดคล้องกัน
4. วิเคราะห์ ก ารจัดซื้ อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ค่ าครุ ภัณฑ์ และที่ ดินสิ่ งก่ อสร้ าง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้รับเงินจัดสรร
5.เปรี ยบเทียบจานวนโครงการและจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง ระหว่าง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 สาหรับเงินบารุ ง งบค่าเสื่ อม ของโรงพยาบาล
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 –
2563 สาหรับเงินบารุ งโรงพยาบาล
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวม

ปี 2562
1,849 (46.50%)
2 (33.30%)

ปี 2563
2,127 (53.50%)
3 (66.70%)

1,851

2,131

จากตารางที่ 5 จ านวนโครงการที่ ด าเนิ น การจัด หาพัส ดุ เปรี ย บเที ย บปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น จะเห็นได้ว่ามีจานวนโครงการปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นกว่าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ถึงร้อยละ 7 เมื่อจาแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบวิธี เฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 รองลงมาคือวิธี
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เพิม่ ร้อยละ33.40
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ตารางที่ 6 เปรี ยบเที ยบจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 – 2563 สาหรับเงินบารุ งโรงพยาบาล
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวม

ปี 2562
29,011,304.63 (49.77%)
2,490,000 (47.05%)

ปี 2563
29,284,357.36 (50.23%)
2,802,800 (52.95%)

31,501,304.63

32,087,157.36

จากตารางที่ 6 จานวนงบประมาณที่ ดาเนิ นการจัดหาพัส ดุ เปรี ยบเที ย บปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น จะเห็นได้วา่ มีจานวนงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้น กว่าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ถึงร้อยละ 0.92 เมื่อจาแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบวิธี เฉพาะเจาะจง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.47 รองลงมา
คือวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เพิม่ ขึ้นร้อยละ5.91
ตารางที่ 7 เปรี ยบเทียบจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 –
2563 สาหรับเงินงบค่าเสื่ อมโรงพยาบาล
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวม

ปี 2562
5 (62.50%)
2 (66.67%)

ปี 2563
3 (37.50%)
1 (33.33%)
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4

จากตารางที่ 7 จ านวนโครงการที่ ด าเนิ น การจัด หาพัส ดุ เปรี ย บเที ย บปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น จะเห็นได้วา่ มีจานวนโครงการปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงกว่าปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ถึงร้อยละ 27.27 เมื่ อจาแนกตามวิธี การจัดหาพัสดุ พบวิธีเฉพาะเจาะจงลดลงร้อยละ 25 รองลงมาคือวิธี
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ลดลง ร้อยละ33.33
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ตารางที่ 8 เปรี ยบเที ยบจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 – 2563 สาหรับเงินงบค่าเสื่ อมโรงพยาบาล
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวม

ปี 2562
579,200 (49.33%)
1,195,000 (61.28%)

ปี 2563
595,000 (50.67%)
755,000 (38.72%)

1,774,200

1,350,000

จากตารางที่ 8 จานวนงบประมาณที่ ดาเนิ นการจัดหาพัส ดุ เปรี ยบเที ย บปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น จะเห็นได้ว่ามีจานวนงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงกว่าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ถึงร้อยละ 13.58 เมื่อจาแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบวิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.358 รองลงมา
คือวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ลดลงร้อยละ22.56
สาเหตุ ที่ ก ารจัด หาโดยวิ ธี เฉาะเจาะจง ประกวดราคา อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ปี งบประมาณ 2562 ซึ่ งการ
ดาเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลขนอม ดาเนินการไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิและมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องคือ การซื้ อหรื อการจ้าง โดยวิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไป วิธี
คัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่ อให้การจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นไปอย่างคล่องตัวให้การเบิกจ่ายสาหรับ โครงการ/กิจกรรม
ขนาดเล็กของโรงพยาบาลขนอมเป็ นไปตามนโยบาบรัฐบาลอันจะส่ งผลการมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระยะสั้น
รวมถึงมาตรการแร่ งรัดการเบิกจ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากตารางที่ 7 การใช้จ่ายเงินบารุ งโรงพยาบาลในการจัดหาพัสดุ เปรี ยบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
และปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น จะเห็นได้วา่ การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
นั้นลดลงจากปี ก่อนหน้าถึงร้อยละ 10.82 เมื่อจาแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้จ่ายในการ
จัดหาพัสดุท้ งั วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งการจัดหาพัสดุน้ นั มีความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิและมิติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อ
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บทวิเครำะห์
โรงพยาบาลขนอม ได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นไปตามพระราชบัญญัติจดั ซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็ นธรรม ลดปัญหาการทุจริ ตคอร์ ปชัน่ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สนับสนุนมาตรการเร่ งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ทาวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลขนอม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563ใน 2 ลักษณะ คือ (1) ร้อยละของจานวนโครงการ
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (2) ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้
1. เงินบารุ งโรงพยาบาล จานวน 6 หน่วยงาน
2. งบลงทุนค่าครุ ภณ
ั ฑ์ และที่ดินสิ่ งก่อสร้าง
3. เป รี ยบ เที ยบ จ าน วน โครงการและจ าน วน งบ ป ระมาณ จ าแน กตามวิ ธี การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง ระห ว่ า ง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 สาหรับเงินบารุ ง
4. เป รี ยบ เที ยบ จ าน วน โครงการและจ าน วน งบ ป ระมาณ จ าแน กตามวิ ธี การ จั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง ระห ว่ า ง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 สาหรับเงินงบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ และที่ ดิ น สิ่ งก่ อ สร้ า ง ตามประราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณ รายจ่ายประจาปี
5. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบตั ิการเงินบารุ งโรงพยาบาลขนอม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
5.1) ดาเนิ นการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ รวมทั้งสิ้ น 2,131โครงการ พบวิธีการจัดหาพัสดุสูงสุ ดเป็ น
อันดับแรกคื อ วิ ธีเฉพาะเจาะจง จานวน 2,127 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 99.800 รองลงมาคือ วิธี ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 4โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 0.200 ตามลาดับ
5.2) งบประมาณที่ ใ ช้ใ นการจัด ซื้ อ จัด จ้า งภาครั ฐ ตามวิ ธี ก ารจัด หาพัส ดุ ใ นแต่ ล ะโครงการ จ านวน 6
หน่ วยงาน ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างในแต่ละโครงการ รวมทั้งสิ้ น 33,437,157.36 บาท พบการใช้จ่ายงบประมาณ
สูงสุ ดเป็ นอันดับแรกในวิธีเฉพาะเจาะจง จานวนเงินทั้งสิ้ น 29,879,357.36 บาท คิดเป็ นร้อยละ 89.400 อันดับสอง
คือวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ จานวนเงินทั้งสิ้ น 3,557,800 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.600 ตามลาดับ
จะเห็นว่าร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง และร้อยละของจานวนงบประมาณ
จาแนกตามวิ ธี ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งนั้ น มี ค วามสอดคล้อ งกัน มี เพี ย งงบประมาณที่ ใ ช้ใ นการจัด ซื้ อ จัด จ้า งโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง ที่ มีงบประมาณสู งมากกว่า วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) ซึ่ งส่ วน
ใหญ่พบการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากเป็ นอันดับแรก
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ทั้งนี้ การดาเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลขนอม ดาเนินการจัดหาพัสดุเป็ นไปตาม การดาเนินงาน
การจัด หาพัส ดุ ข องโรงพยาบาลขนอม ด าเนิ น การไปตามพระราชบัญ ญัติ ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้างภาครั ฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์
วิธีปฏิบ ัติตามติ คณะรั ฐมนตรี ที่เกี่ ยวข้อง คือ การซื้ อหรื อการจ้าง โดยวิธีป ระกาศเชิ ญชวนทัว่ ไป วิธีคดั เลื อก วิธี
เฉพาะเจาะจง เพื่อให้การจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นไปอย่างคล่องตัวให้การเบิกจ่ายสาหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของ
โรงพยาบาลขนอมเป็ นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระยะสั้น
6.วิเคราะห์ผลการจัดซื้ อจัดจ้างตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง โรงพยาบาลขนอม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุนค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2563
7. เปรี ยบเทียบจานวนโครงการและจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ.
2562-2563 สาหรับเงินบารุ งโรงพยาบาล
การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลขนอม ดาเนิ นการอย่างมีประสิ ทธิภาพ มี กรอบประเมินตามตัวชี้วดั ภายใน
มิติการพัฒนาองค์กร เป็ นตัวกาหนด ได้ทาการเปรี ยบเทียบจานวนโครงการที่ดาเนิ นการจัดหาพัสดุ เปรี ยบเทียบ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเห็ นได้ว่าจานวนโครงการปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่ มขึ้นกว่าในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงร้อยละ 7 เมื่ อจาแนกตามวิ ธีการจัดหาพัสดุ พบวิธีก ารเฉพาะเจาะจง
เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละ 7 รองลงมาคือประกวดราคา อิเล็กทรอนิ กส์ 3โครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.40 ซึ่ งการ
ดาเนิ นงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลขนอม ดาเนิ นการไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธีป ฏิบตั ิ ลามติ คณะรั ฐมนตรี ที่ เกี่ ยวข้อง คือ การซื้ อหรื อการจ้าง โดยวิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไป วิธี
คัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นไปอย่างคล่องตัวให้การเบิกจ่ายสาหรับโครงการ/กิจกรรม
ขนาดเล็ก ของโรงพยาบาลขนองเป็ นไปตามนโยบายรัฐบาลอัน จะส่ งผลให้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระยะสั้ น
รวมถึงมาตรการเร่ งรัดการเบิกจ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สรุ ป ได้ว่า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการจัด ซื้ อ จัด จ้า งของโรงพยาบาลขนอมนั้ น เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิ การจัดซื้อจัดจ้างประจาปี งบประมาณ 2563 ที่กาหนดไว้ ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยงานมีความ
คุม้ ค่าประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25620 หลักเกณฑ์ ปฏิบตั ิและมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ลดปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดี่ยวกัน และประชาชนเข้าตรวจสอบได้
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กำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ ยงในกำรจัดซื้อจัดจ้ ำง
จากการดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างงานพัสดุฝ่ายต่าง ๆ ในโรงพยาบาลขนอม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ ยงการดาเนินงานได้ดงั นี้
1. ความเสี่ ยงต่อการได้ผขู ้ ายและผูร้ ับจ้างที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ความเสี่ ยงด้านการปฏิบ ัติตามระเบียบ พบว่าระดับโอกาสที่จะเกิดการปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ยังคงมีอยู่ เนื่องจากมีขอ้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจานวนมาก และในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับไม่เข้าใจกฎระเบียบ และการบริ หารสัญญาทาให้ เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน
ต่าง ๆ
3. ความเสี่ ยงเกี่ยวกับหน่ วยงานที่ตอ้ งการพัสดุ ไม่มี ความรู ้ในการกาหนดสเป็ ค /คุณสมบัติ เงื่อนไขใน
รายละเอียดของตัวพัสดุหรื อผลสาเร็ จของงานหรื อตัวผูท้ ี่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน หรื อได้
สิ นค้าคุณภาพต่ากว่าเกณฑ์

กำรวิเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ
ผลการด าเนิ นการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งทั้ งหมด 2,131โครงการ จ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรทั้ งสิ้ น
33,437,157.36 บาท ( สามสิ บสามล้านสี่ แสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิ บเจ็ดบาทสามสิ บหกสตางค์) สามารถ
ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างได้ลงนามในสัญญา และก่อหนี้ ผูกพันเสร็ จสิ้ น 2,131โครงการ ผลการจัดซื้ อจัดจ้างสามารถ
ลงนามในสัญญา และก่อหนี้ ผูกพันเป็ นจานวนเงิน 33,437,157.36 บาท ( สามสิ บสามล้านสี่ แสนสามหมื่นเจ็ดพัน
หนึ่งร้อยห้าสิ บเจ็ดบาทสามสิ บหกสตางค์) โดยไม่สามารถประหยัดงบประมาณได้
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บทสรุป
และกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ ำง
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์
บทสรุ ปและแนวทางการปรั บ ปรุ งการดาเนิ นงานด้านการจัดซื้ อจัดจ้างของโรงพยาบาลขนอม
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. บทสรุ ป
2. ปัญหาและอุปสรรค
3. แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุ งการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

บทสรุป
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลขนอม ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างโดยความโปร่ งใสการให้
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง ถือเป็ นมาตรการสาคัญที่ส่งเสริ มกระบวนการป้ องกันการทุ จริ ตที่
เกิ ดขึ้นในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง ถื อเป็ นมาตรการสาคัญที่ส่ งเสริ มกระบวนการป้ องกันการทุจริ ตที่เกิ ดขึ้นใน
กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่ วยงานภาครัฐ เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี
รายการเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง และสัญญาใด ๆ ที่มีการอนุมตั ิให้จดั ซื้ อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดู
หรื อตรวจสอบได้ ณ สถานที่ ท าการของส่ วนราชการ และระบบเครื อข่ายสาระสนเทศของส่ วนราชการ และ
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กาหนดให้หน่ วยงานรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มู ลข่าวสารเกี่ยวกับ
แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ กาลังดาเนิ นการ โรงพยาบาลขนอมจึงจัดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างมีความโปร่ งใส เป็ น
ธรรม ป้องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริ ตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ
และด าเนิ น งานการจัด หาพัส ดุ ข องโรงพยาบาล ขนอม ด าเนิ น การจัด หาพัส ดุ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิลามติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง คือ การซื้ อหรื อ
การจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป วิธีคดั เลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นไปอย่างคล่องตัวให้
การเบิกจ่ายสาหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของโรงพยาบาลขนองเป็ นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่ งผลให้
มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จระยะสั้ น รวมถึ ง มาตรการเร่ งรั ด การเบิ ก จ่ ายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ปัญหำและอุปสรรค
1. บุคลากรปฏิบตั ิงานพัสดุ ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ และขาดองค์ความรู ้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้ อ
จัด จ้า งและการบริ หารพัส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บฯ หลัก เกณฑ์ วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
2. กรมบัญ ชี ล างมี ก ารพัฒ นาระบบการจัด ซื้ อ จัด จ้า งภาครั ฐ (e-GP) อยู่ต ลอดเวลาและจ ากัด จ านวน
เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานเข้ารับ การอบรม ทาให้เจ้าหน้าที่ปฏิ บัติงานต้องใช้เวลาในการศึกษา ทาให้
ความเข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบตั ิตนเอง ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานล่าช้า
3. กฎหมาย ระเบียบ หนังสื อเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้างมีเป็ นจานวนมากมีความยุง่ ยากซับซ้อน
มีความไม่ชดั เจนของข้อมูลในหลายเรื่ องก่ อให้เกิดปั ญหาการตีความในการปฏิ บตั ิงาน ทาให้ตอ้ งมี
หนังสื อหารื อไปยังกรมบัญชีกลางส่งผลให้การปฏิบตั ิงานมีความล่าช้า
4. ด้านการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ พบปั ญหาในกระบวนการจัดทารายละเอี ยดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อใช้
ในการจัดซื้ อจัดจ้าง โดยหน่วยงานผูต้ อ้ งการใช้ครุ ภณ
ั ฑ์จะเป็ นผูส้ ่ งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่หน่วยงานตนเองเสนอขอครุ ภณ
ั ฑ์น้ นั เพื่อนามาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ งรายการที่ส่ง
มานั้นไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 กาหนด
5. ด้านงานก่ อสร้าง โรงพยาบาลชุมชนเป็ นโรงพยาบาลขนาดเล็กซึ่ งไม่มีกรอบอัตรากาลังคนด้านช่าง
โยธาที่ มี ค วามรู ้ โดยตรงทางด้านงานก่ อสร้ าง ท าให้ข้ นั ตอนการดาเนิ นงานล่อช้าเนื่ องจากต้องขอ
สนับสนุนบุคลากรหน่วยงานอื่นมาช่วยในกระบวนการงานก่อสร้าง ตั้งแต่ประมาณราคา เขียนแบบ
ควบคุมงานและด้วยนายช่างหน่ วยงานอื่นมี ภาระงานเยอะการเข้ามาช่ วยในโครงการต่าง ๆ แต่ล ะ
โครงการต้องจัดสรรเวลา รอตามคิวงานตามภาระนายช่างที่ได้รับ ทาให้หน่วยงานต้องดาเนิ นการแต่
ละขั้นตอนล่าช้าไปตามช่วงเวลาที่ได้รับจัดสรรคิวงาน

แนวทำงแก้ไขเพื่อกำรปรับปรุงดำเนินงำนด้ ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ ำง ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
1. สร้างความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการพัสดุและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลขนอม โดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ. ระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง มติครม.ต่าง ๆ
2. สร้างความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการกาหนดรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ การกาหนด
ขอบเขตของงาน (Specification) และการจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง ราคากลาง และการ
คานวณราคากลาง ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านพัสดุ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้เข้าใจกระบวนการ
วิธีการจัดทาคุณลักษณะเฉพาะครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อให้ได้พสั ดุที่มีคุณ ภาพ ตรงความต้องการใช้งานและถูก ต้องตามหลัก
กฎหมาย และสามารถดาเนินการจัดหาได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทาแบบฟอร์มอ้างอิงข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อใช้ในขณะเวลาที่ระบบ e-GP มีการปรับปรุ งไม่สามารถ
ใช้งานได้ หากรอระบบ e-GP อาจทาให้เกิดความล่าช้า
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แผนภูมิผลกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงโรงพยำบำลขนอม ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
งานพัสดุ โรงพยาบาลขนอม ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้ดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างเป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มี
ประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็ นธรรม ลดปัญหาการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) นาเสนอตามแผนภูมิดงั นี้
1) แผนภูมิร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เงินบารุ งโรงพยาบาลขนอม
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2) แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน (งบค่าเสื่ อม) และงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563โรงพยาบาลขนอม
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3) แผนภูมิเปรี ยบเทียบจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 25622563 สาหรับเงินบารุ งโรงพยาบาลขนอม
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4) ตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 – 2563สาหรับเงินบารุ งโรงพยาบาล
29,011,304.63
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2,802,800

