รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซั้อจัดจัาง
ประจาปีงบประมาณัั2561

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลเวียงเก่าััจังหวดขอนแก่น

-1รายงานการวิเคราะห์ผลการจดซ้อจดจางัประจาปีงบประมาณัพ.ศ.ั2561
โรงพยาบาลเวียงเก่า ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร
เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และ
นาวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
ตารางที่ั1ัแสดงรอยละของจาแนกตามวิธีการจดซ้อจดจางัประจาปีงบประมาณัพ.ศ.ัั2561

จ่ำนวนครั้ง

265
คิดเป็น
ร้อยละ

วิธปี ระกำศ
เชิญชวน

วิธกี ำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
วิธคี ดั เลือก
วิธเี ฉพำะเจำะจง
ต่ำกว่ำ
5,000 บำท
5,000 บำท
ขึ้นไป

E-bidding

-

-

89

176

-

-

-

33.58

66.42

-

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลเวียงเก่าได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจานวนทั้งสิ้น 265 ครั้ง
พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป จานวน 176 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 66.42 รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 89 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.58

กราฟแสดงรอยละของจานวนคร้งั
จาแนกตามวิธีการจดซ้อัจดจางัประจาปีงบประมาณั2561
0, 0%
89, 34%

วิธีประกาศเชิญชวน
วิธีคดั เลือก

176, 66%

วิธีเฉพาะเจาะจง (ต่ากว่า5,000บ.)
วิธีเฉพาะเจาะจง (5,000บ.ขึ ้นไป)
E-bidding

-2ตารางที่ั2ััแสดงรอยละงบประมาณจาแนกตามวิธีการจดซ้อจดจางัประจาปีงบประมาณัพ.ศ.ัั2561

วิธกี ำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
วิธคี ดั เลือก
วิธเี ฉพำะเจำะจง
ต่ำกว่ำ
5,000 บำท
5,000 บำท
ขึ้นไป

จ่ำนวนครั้ง

วิธปี ระกำศ
เชิญชวน

4,495,445.48

-

-

คิดเป็นร้อยละ

-

-

E-bidding

242,909.12 4,252,536.36
5.40

94.60

-

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงเก่าจานวน
4,495,445.48 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้น
ไป เป็นจานวนเงินมากที่สุดคือ 4,252,536.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.60 รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน
ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 242,909.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.40
จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้น
ไป นั้นมากเป็นอันดับแรก ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินต่ากว่า 5,000 บาท
เป็นอันดับสอง

กราฟแสดงรอยละของจานวนคร้งั
จาแนกตามวิธีการจดซ้อัจดจางัประจาปีงบประมาณั2561
E-bidding, 0, 0%
วิธีคดเลอก,ั0,ั0%

วิธีเฉพาะเจาะจงั(ต่ากว่า5,000
บ.),ั242909.12,ั5%

วิธีประกาศเชิญชวน,ั0,ั0%
วิธีประกาศเชิญชวน
วิธีคดั เลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง (ต่ากว่า5,000บ.)
วิธีเฉพาะเจาะจง (5,000บ.ขึ ้นไป)

วิธีเฉพาะเจาะจงั(5,000บ.ขึ้น
ไป),ั4252536.36,ั95%

E-bidding

-3การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีที่ผ่านมา
1. สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จากผลการดาเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงพยาบาลเวียงเก่ามีรายการที่ดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 265
รายการ จานวนเงินงบประมาณ 4,495,445.48 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิ บแปด
สตางค์) ดาเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป จานวน 176 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
66.42 จานวนเงินงบประมาณ 4,252,536.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.60 และ วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินต่ากว่า
5,000 บาท จานวน 89 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.58 จานวนเงินงบประมาณ 242,909.12 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 5.40 เหตุผ ลที่ใช้วิธี จั ดซื้อจั ดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นวิธีที่ตอบสนองการปฏิบัติราชการได้
คล่ องตัว รวดเร็ ว และสะดวกที่สุ ด ซึ่งวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีที่รัฐ ได้มีมาตรการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มี
การกาหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกาหนดวงเงิน
จากเดิมเป็นการซื้อจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ทาให้การจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เกิดความคล่องตัวมากขึ้น
2.ัการวิเคราะหั์ความเสัี่ยงเกัี่ยวกับการจัดซั้อจัดจัาง
1. บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง ขาดความรู้ ความเข ้ า ใจ ความชานาญ และ
ประสบการณ์ ใ นการดาเนิ น งานจัดซื้อจัดจ้างตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเท่าที่ควร
2. คณะกรรมการตรวจร ั บ พ ั ส ด ุ ม ี ง านประจา ทา ใ ห้ ไม่ค่อยม ีเ วลาในการดาเน ิน งานด ้านพัส ดุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติเงื่อนไข รายละเอียด
ของพัสดุ ต า ม แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
3.ัการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและขอจากดของการจดซ้อจดจาง
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น พบปัญหาและอุปสรรคซึ่ง ทาให้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1. แจ้งจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทาให้ระยะเวลาในการดาเนิ น งานให ้ จัดซ ื้ อจัดจ ้ างเร ่ ง ด่ว นกระชั้น
ชิ ด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินงานได้

-42. คณะกรรมการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต่ า งๆ ขาดทัก ษะความร ู้ด ้า นระเบ ีย บต ่า งๆ ว ิธ ีก าร
ดาเน ิ น งานและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
3. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ แต่ไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุ
ที่ต้องการใช้ ต้องเสียเวลาส่งเรื่องกลับไปจัดทารายละเอียด
4. ขั้นตอนการดาเนินงานด้านพัสดุมีหลายขั้นตอน ทาให้ การเกิดความย ุ่งยากในการปฏ ิ บั ติในแต่ ละ
ขั้นตอน
5. บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เพียงพอกับงานที่รับผิดชอบ ตามระเบียบของการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่น
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ตรวจรับพัสดุ ไม่สามารถหาคนมารับผิดชอบได้ครบทุกตำแหน่งตามระเบียบพัสดุ
ต ้อ งใช้เ จ ้า หน ้าที่จ ากหน ่ว ยงานอ ื่น มาร ่ว มเป็น ผู้รับผิดชอบด้วย ทาให้การดูแลงานด้านพัสดุไม่ครอบคลุมได้ทุก
ประเด็น
4.ัการวิเคราะหั์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
สรุ ป ผลการประหย ัดงบประมาณในปี 2561 ของหน่ว ยงานโรงพยาบาลเวียงเก่ า จังหวัดขอนแก่ น
งบประมาณ งบดาเนินการของหน่วยงาน ที่โรงพยาบาลเวียงเก่า ได้รับจานวน 28,502,001.60 บาท ใช้เพียง
20,645,196.04 บาท คงเหลือเงินอีกจานวน 7,856,805.56 บาท การประหยัดงบประมาณส่วนหนึ่งคือ
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ การอบรม จะอนุมัติให้เจ้าหน้าที่อบรมภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง
กรณีที่มีกาหนดการอบรมให้ความรู้ในหลายภาค เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไป
ราชการ ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารของหน่วยงานโรงพยาบาลเวียงเก่า
5.ัแนวทางแกัไขในการปร บปรุ ง กระบวนการจัดซั้อ จัดจัางัอ นน าไปสู่ การปร บปรุ ง การจ ดซ้ อ จ ดจ างัใน
ปีงบประมาณั พ . ศ . 2562
๑. จัดทากระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐โดยกาหนดระยะเวลา
ของกระบวนงานในแต่ละช่วงให้เป็นมาตรฐาน โดยนาแนวทางปฏิบัติและกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงาน
ส่งความต้องการของตัวเองทันตามกาหนดเวลา
๒. กาหนดให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส หรือรายเดือน
๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรูปแบบ คุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการไว้ล่วงหน้า เมื่อ
ได้รับอนุมัติงบ สามารถดาเนินการได้ทันตามกาหนดระยะเวลา
๔. แจ้งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บูรณาการร่วมกับฝ่าย ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ

ผู้จัดทา
(นายวีระ เกตุเคน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้บริหาร

(นายสุรพงษ์ ผานาค)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเวียงเก่า

