วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลดอยหล่อ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งานพัสดุ กลุม่ งานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลดอยหล่อ
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คานา
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลดอยหล่อ ได้ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลดอยหล่อ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนด และสามารถทราบถึง
สถานะของการดาเนินการตามแผนปฏิบั ติก ารจัดซื้อจัด จ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่กาหนดไว้หรือไม่
เพียงใด หากพบปัญหาและอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ
มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ ภายใต้ข้อกาหนดของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
โรงพยาบาลดอยหล่อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลดอยหล่อ
พฤศจิกายน 2561
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บทที่ 1
บทนา
1.หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลดอยหล่อ ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดาเนินการโดย ส่วนงานพัสดุ โรงพยาบาลดอยหล่อ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาเนินการให้
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตที่ยั่งยืน
ดังนั้น โรงพยาบาลดอยหล่อ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และดาเนินการตาม
ประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ตลอดจนการรายงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดข้าง โดยรายงานการวิเคราะห์การจัด ซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียดของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหัวข้อนาเสนอรายละเอียดตามลาดับดังนี้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลดอยหล่อ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.3 เพื่อให้เป็นตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
2.4 เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 โรงพยาบาลดอยหล่ อ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหลั กเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลดอยหล่อ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
3.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 โรงพยาบาลดอยหล่อ มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยหล่อ
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาววนิดา
2. นางดรุณี
3. นายจักรพงศ์

สระคา
วิสเกตุ
ของสู้

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร. 0 5326 7396
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน โทร. 0 5326 7396
นักวิชาการพัสดุ
โทร. 0 5326 7396
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บทที่ 2
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลดอยหล่อ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลดอยหล่อ มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 1,187
โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 12,111,788.32 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาท
สามสิบสองสตางค์) และโรงพยาบาลดอยหล่อ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จึงขอรายงาน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.จานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของจ านวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลดอยหล่อ มีจานวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1,187 โครงการ พบว่า
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 1,185 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.83 รองลงมาคือ วิธี
สอบราคา จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจานวนโครงการ
1.1 ตารางแสดงร้อยละจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน
โครงการ

เฉพาะเจาะจง

สอบราคา

1,187
ร้อยละ

1,185
99.83

2
0.17

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คัดเลือก
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
-

-

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
-

2. งบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้ อ ยละของงบประมาณจ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
จากตารางจะเห็ น ได้ ว่ า งบประมาณในภาพรวมที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของโรงพยาบาลดอยหล่ อ มี จ านวน
12,111,788.32 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) พบว่า
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้ างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง มีจานวนสูงสุด 10,823,754.32 บาทคิดเป็นร้อยละ
89.37 ของจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือวิธีสอบราคา มีจานวน 1,288,034.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 10.63 ของจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
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2.1 ตารางแสดงร้อยละจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคา
คัดเลือก

12,111,788.32 10,823,754.32 1,288,034.00
ร้อยละ
89.37
10.63

-

ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
-

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
-

จากตารางที่ 1.1 และ 2.1 จะได้ว่าร้อยละจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับร้อยละของ
จานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นสิ่งที่กาหนดวิธีการ
จั ดหาพั ส ดุ ดั งนั้ น การจั ด หาพัส ดุของโรงพยาบาลดอยหล่ อ จึ งเป็น ไปตามระเบี ยบหลั กเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3. เปรียบเทียบจานวนโครงการและจานวนงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 – 2561
3.1 ตารางเปรียบเทียบจานวนโครงการจาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561
หน่วย : โครงการ
จานวน
โครงการ
ปี 2560 ปี 2561

ตกลงราคา

เฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคา
พิเศษ

ปี 2560 ปี 2561

ปี 2560 ปี 2561

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561

1,038 1,187 1,022 0

0 1,185

0

2

16

0

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
ปี 2560 ปี 2561

0

0

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ปี 2560 ปี 2561

0

0

จากตารางที่ 3.1 จานวนโครงการที่ดาเนินการจัดหาพัสดุสาหรับ งบประมาณจาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ.2561 เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น จะเห็น
ได้ว่าจานวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มขึ้นกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ร้อยละ 6.70 เมื่อจาแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า วิธี ตกลงราคา ลดลงร้อยละ 100 วิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 วิธีสอบราคา
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 100 และวิธีพิเศษลดลง ร้อยละ 100 ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ หลั กเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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3.2 เปรียบเทียบจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561
หน่วย : บาท
จานวน
โครงการ
ปี2560

ตกลงราคา เฉพาะเจาะจง
ปี2561

ปี2560

ปี2561 ปี2560 ปี2561

10,045,541.81 12,111,788.32 8,887,432.82 0

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคา
พิเศษ
ปี2560 ปี2561

0 10,823,754.32 0

ปี2560

1,288,034 1,158,108.99

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคา
(e-market)
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ปี2561 ปี2560 ปี2561 ปี2560 ปี561
0

0

0

0

0

จากตารางที่ 3.2 การใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ.2561
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายปีงบประมาณ
ในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มขึ้นกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ร้อยละ 9.33 เมื่อจาแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า วิธีตกลงราคา ลดลงร้อยละ 100 วิธีเฉพาะเจาะจง เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 วิธีสอบราคา
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 100 และวิ ธี พิ เ ศษลดลงร้ อ ยละ 100 ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3
บทวิเคราะห์
โรงพยาบาลดอยหล่อ ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และมี ก ารแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรม ลดปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
ในกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้าง สนับ สนุ นการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนให้ เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลดอยหล่อ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ใน 2 ลักษณะ คือ (1) ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
และ (2) ร้อยละ ของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากแหล่ง
เงินงบประมาณและงบเงินบารุง ได้แก่ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตาม พระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. โรงพยาบาลดอยหล่อ ดาเนินการจัด หาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
พบวิธีการจั ดหาพัสดุ 2 วิธีคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 1,185 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.83 และวิธี สอบราคา
จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.17
2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ใช้งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 12,111,788.32 บาท ดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จานวน 10,823,754.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.37 และวิธีสอบราคา จานวน 1,288,034 คิดเป็นร้อยละ 10.63
3. การดาเนินงานดังกล่ าวประสบความสาเร็จ สามารถดาเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถเร่งรัดดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลดอยหล่อ โดยรวมนั้น
เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่กาหนดไว้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความคุ้มค่า
ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชน
สามารถเข้าตรวจสอบได้
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บทที่ 4
บทสรุปและการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตามรายงานการวิเคราะห์
สรุ ป และแนวทางการปรับปรุงการด าเนิ นงานด้ านการจั ดซื้อ จัดจ้ างของโรงพยาบาลดอยหล่ อ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
4.1 บทสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
4.3 ปัญหาและอุปสรรค
4.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
4.5 แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลดอยหล่อ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส การให้
และการเปิดเผยข้อมูลถือเป็นมาตรการสาคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลดอยหล่อ จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและ
ทุกขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ และการดาเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลดอยหล่อ
ดาเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การพัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงพยาบาลดอยหล่อ พัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้
1. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมิน โดยทุกรายการในการ
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูล ตามระเบียบ
2. โรงพยาบาลดอยหล่อ ปฏิบัติตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางในการ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยจัดทาแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ซึ่งแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนการรายงานขอซื้อขอจ้าง
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4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงด้านการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่าระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงในด้านการทุจริตดังกล่าว มี โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก เทียบเป็นระดับ ความเสี่ยงที่จะเกิดแล้วคิดเป็น
ระดับ 1 จากระดับสูงสุด 5
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พบว่าระดับความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามระเบียบน้อยมาก เทียบเป็นระดับความเสี่ยงที่จะเกิดแล้วคิดเป็น ระดับ 1 คือ เกิดขึ้นไม่เกิน 5 ปีต่อครั้ง
จากระดับโอกาสที่จะเกิดสูงมาก คือ 1 เดือน
4.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
1. การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกาหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติอาจจะทาให้การดาเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง/ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินงานได้
2. งบประมาณมีจานวนจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การสืบราคากลางจากท้องตลาดใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากใช้เวลาในการค้นหาและคิดราคากลาง
4. การปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีการปฏิบัติด้ านการพัสดุ ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ยังไม่มีความชานาญเพียงพอ
5. บุคลากรที่อยู่ในสายงานพัสดุ ลาออกจากการปฏิบัติงาน บุคลากรใหม่ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์
และขาดองค์ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
4.4 การประหยัดงบประมาณ
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2561 จานวน 1,187 โครงการ ได้รับการจัดสรรเป็ นเงินทั้งสิ้น 12,005,942.77 บาท สามารถ
ดาเนิน การจัดซื้อจั ดจ้ างตามระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ พ.ศ.2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 12,111,788.32 บาท ความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้ คิดเป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น (105,845.55) บาท คิดเป็นร้อยละ (0.88) ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เนื่องด้วยงบประมาณมีจานวนจากัดทาให้ความสามารถในการประหยัดงบประมาณยังไม่ดีพอ
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4.5 แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. จัดประชุม จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งด่วน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาได้ทัน และดาเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบที่
กาหนด
2. ส่ ง เจ้ าหน้ า ที่ที่ เกี่ ย วข้อ งเข้ าอบรม ประชุ ม ในหน่ว ยงานต่า ง ๆ เพื่อ เพิ่ มพู นทั กษะความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่
3. เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อดาเนินการจัดหาตามขั้นตอน
4. จัดทาแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
5. ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบฯหนังสือสั่งการที่กาหนด
6.
ศึกษาทาความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการดาเนินการทุกขั้นตอนเมื่อ
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7. เปรียบเทียบวัสดุใช้ไปของปีงบประมาณก่อนกับความต้องการใช้วัสดุในปีถัดไป เพื่อจะได้นามา
วิเคราะห์การใช้วัสดุและจัดหาวัสดุให้เพียงพอกับงบประมาณที่มี
8. จัดทารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาสว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ และนามาปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสต่อไป
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บทที่ 5
แผนภูมิผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลดอยหล่อ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงพยาบาลดอยหล่อ ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และมี ก ารแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรม ลดปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอ ร์ รั ป ชั่ น ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) นาเสนอตามแผนภูมิดังนี้
1. แผนภู มิ ร้ อ ยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. แผนภู มิ เ ปรี ย บเที ย บจ านวนโครงการจ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4. แผนภูมิเปรี ยบเทียบจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5. แผนภูมิการจัดซื้อจัดจ้าง จาแนกเป็นรายหมวด ปีงบประมาณ 2561
5.1 แผนภูมิร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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5.2 แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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5.3 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561
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5.4 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561
e-bidding
e-market
พิเศษ
สอบราคา
เฉพาะเจาะจง
ตกลงราคา
0

2,000,000

ตกลงราคา
2561
2560 8,887,432.82

4,000,000

เฉพาะเจาะจง
10,823,754.32
-

6,000,000

สอบราคา
1,288,034.00
-

8,000,000

พิเศษ
1,158,108.99

10,000,000
e-market
-

5.5 แผนภูมิการจัดซื้อจัดจ้าง จาแนกเป็นรายหมวด ปีงบประมาณ 2561

แผนภูมิการจัดซื้อจัดจ้าง จาแนกเป็นรายหมวด ปีงบประมาณ 2561
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