รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

คานา
การวิเคราะห์การดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลเวียง
หนองล่อง ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานตามแผนการเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ประเมิน
ตัวชี้วัด MOIT3 เพื่อค้นหาส่วนขาด อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนางานให้ได้ตามเกณฑ์ การ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ
10 พฤศจิกายน 2564

สารบัญ
หน้า
รายงานสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
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-1-

การวิเคราะห์การดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้นจานวน
6,477,513.34 บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์ ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุประเภทต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ในการนี้ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงหนอง
ล่อง ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity( & Transparency
Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการนาผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดย
รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.รายงานสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
- ค่าวัสดุทั่วไป มีแผนระบุการใช้ จานวน 122 รายการ เป็นเงิน 688,431.00 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ มีแผนระบุการใช้ จานวน 52 รายการ เป็นเงิน 4,354,173.34 บาท
- ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ มีแผนระบุการใช้ จานวน 15 รายการ เป็นเงิน 280,115.00 บาท
- ค่าครุภัณฑ์ทั่วไป มีแผนระบุการใช้ จานวน 51 รายการ เป็นเงิน 1,154,794.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,477,413.34 บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสามบาทสามสิบสี่
สตางค์) โดยจาแนกออกเป็นตารางแสดงร้อยละ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนโครงการ
เจาะจง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คัดเลือก
1,296
2
1,298
80%
20%
ร้อยละของจานวนโครงการ โดยจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก
ตารางดังกล่าวข้างต้น มีจานวนทั้งสิ้น 1,296 โครงการ จากตารางดังกล่าวพบว่าใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน
1,296 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98%

-2ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณการจัดซื้อ
จัดจ้าง
เจาะจง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คัดเลือก
3,477,413.34
2,000,000
6,477,413.34
80%
20%
ร้อยละของงบประมาณ โดยจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากตาราง
ดังกล่าวข้างต้น งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 6,477,413.34 บาท จากตารางดังกล่าวพบว่าใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,477,413.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 80% ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20%
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณที่
งบประมาณที่
งบประมาณที่
ร้อยละของ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดสรร
ดาเนินการจัดซื้อ
ประหยัดได้
งบประมาณที่
จัดจ้าง
ประหยัดได้
เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คัดเลือก

6,477,413.34
-

3,477,413.34
2,000,000.00
-

1,000,000.00
-

10%
-

ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ โดยจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากตารางดังกล่าวข้างต้น งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 6,477,413.34 บาท งบประมาณที่ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 5,477,413.34 บาท งบประมาณที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท จากตาราง
ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 11.94%

-32. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องดาเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (E-GP) เจ้าหน้าที่พัสดุลงข้อมูลไม่ทันเวลา ทาให้มีความเสี่ยงโอกาสผิดพลาดสูง และตั้งเบิกส่งผู้รับจ้าง/
ผู้ขาย ไม่ทันตามระยะเวลากาหนด
2. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พบว่ามีความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากผู้
ประสงค์กาหนดรายละเอียดของพัสดุไม่ชัดเจน ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด ระยะเวลาใน
การจัดหาพัสดุก็ล่าช้าตามไปด้วย
3. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากฝ่าย ผู้ประสงค์ไม่มีการเขียนบันทึกข้อความมาที่ฝ่ายพัสดุ มีการบอก
กล่าวเป็นการพูดคุย ทาให้การดาเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
4. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ ต้องทาโดยเร่งด่วน ทาให้อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
1. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความล่าช้า ทาให้การลงข้อมูลเกิดความล่าช้าตาม
2. พัสดุที่ได้มาไม่ตรงคุณลักษณะตามที่เจ้าของโครงการต้องการ เพราะเจ้าของโครงการกาหนด
รายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน ทาให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
3. การสืบราคาหรือขอใบเสนอราคาจากบริษัทหรือผู้รับจ้าง มีความล่าช้า ทาให้ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
พัสดุไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
6,477,413.34 บาท งบประมาณที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง จานวน 5,477,413.34 บาท สามารถ
ประหยัดงบประมาณได้ จานวน 1,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10%
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบแผนจัดซื้อกับยอดซื้อจริง จาแนกตามประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
จานวนเงินที่ได้รับจัดสรร
จานวนเงินจัดซื้อจริง
1.วัสดุทั่วไป
688,431.00
688,431.00
2.จ้างเหมาบริการ
4,354,173.34
3,354,173.34
3.ครุภัณฑ์การแพทย์
280,115.00
280,115.00
4.ครุภัณฑ์ทั่วไป
1,154,794.00
1,154,794.00
รวม
6,477,413.34
5,477,413.34

-45. แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรังการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ ๒๕๖5
1. ให้ผู้ที่มีความต้องการพัสดุ กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุนั้นๆ ให้ชัดเจน และมีรูปภาพ
ประกอบด้วย
2. กาหนดระยะเวลาในการเสนอราคากับบริษัทหรือผู้รับจ้าง ให้เสนอราคาภายในกี่วัน
3. ผู้ประสงค์จะต้องมีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร (ผ่านหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน)
4. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องปฏิบัติตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และต้องเข้ารับการอบรมการให้ความรู้ด้านพัสดุ เพื่อจะได้นาความรู้ มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
วัน/เดือน/ปี : 30 พฤศจิกายน 2563
หัวข้อ: การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2563
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2563
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