การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการภาครัฐ
แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment)
ประจาปีงบประมาณ 2564

EB3
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2564

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลเนินมะปราง

คานา
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง ได้จัดทารายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดาเนินการโดยส่วนงานพัสดุ เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการ
ประเมิน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์งบประมาณ
ภาพรวมของหน่วยงาน จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต
และเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ โรงพยาบาลเนินมะปราง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป
และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลเนินมะปราง
ธันวาคม 2563

สารบัญ
หน้า
บทนา
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

1

ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจาปีงบประมาณ 2563

1

ตารางที่ 1.1 แสดงร้อยละจานวนโครงการ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2563

3

ตารางที่ 1.2 แสดงร้อยละ จานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2563

3

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบจานวนโครงการจาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างปีงบประมาณ 2562–2563

4

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างปีงบประมาณ 2562 - 2563

4

บทวิเคราะห์

5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

6

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

6

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง

9

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

11

การประหยัดงบประมาณ

12

หนังสืออ้างอิง

13

บทนา
โรงพยาบาลเนินมะปราง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโ ลก ได้จัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ
ทุกวิธีการ ที่ดาเนินการโดยส่วนงานพัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเภสัชกรรม งานเทคนิคการแพทย์ งาน
ทันตกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเนินมะปราง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินงานเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงาน และเป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป อีกทั้งยังเป็นการ
ป้องปรามการเกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างอีกทางหนึ่ง
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการจัดหาพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลเนินมะปราง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
3. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 และปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

1
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดาเนินการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน โรงพยาบาลเนินมะปราง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1. ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจาปีงบประมาณ 2563
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในโรงพยาบาลเนินมะปราง โดยจัดแบ่งเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ 1.
พัสดุทั่วไป งานพัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้จัดซื้อ 2. พัสดุคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้
จัดซื้อ และพัสดุทางการแพทย์ จัดซื้อโดย 4 หน่วยงาน คือ กลุ่มการพยาบาล งานเภสัชกรรม งานเทคนิค
การแพทย์ และงานทันตกรรม โดยมีผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเนินมะปราง มีแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน
1,572 โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 39,266,242.43 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นหกพันสอง
ร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสามสตางค์) และโรงพยาบาลเนินมะปราง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้า งตามโครงการ
ดัง กล่ า วแล้ ว เสร็ จ จึ ง ขอรายงานการวิ เคราะห์ ผ ลการจั ดซื้ อ จัด จ้ างประจาปี งบประมาณ 256 4 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

แผนงาน
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เช่าเครื่องอัดสาเนา
จ้างเหมาทาความสะอาด
อาคาร
จ้างเหมาเก็บขนขยะติดเชื้อ
จ้างเหมาบริการรับส่งข้อมูล
รถยนต์
วัสดุทันตกรรม
จ้างเหมาทาฟันปลอม
ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ออกซิเจน
วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุประกอบอาหารผู้ป่วย
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
เวชภัณฑ์ยา
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุการเกษตรฯ
วัสดุก่อสร้าง
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณที่ ดาเนินการ
ประหยัดได้
แล้วเสร็จ
(บาท)
ร้อยละ
4,454.00 100
0.00 100
0.00 100
0.00 100

วิธีการจัดซื้อ งบประมาณที่ได้รับ
จัดจ้าง
(บาท)

งบประมาณที่ใช้
จริง (บาท)

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

4,282,334.00
28,800.00
42,000.00
520,000.00

4,286,788.00
28,800.00
42,000.00
520,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

180,000.00
22,470.00

145,889.00
22,470.00

34,111.00
0.00

100
100

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

749,824.24
750,000.00
84,000.00
530,000.00
841,800.00

758,041.82
488,640.00
84,000.00
516,162.96
737,230.39

-8,217.58
261,360.00
0.00
13,837.04
104,569.61

100
100
100
100
100

เฉพาะเจาะจง
361,240.00
341,260.00
เฉพาะเจาะจง
835,440.00
438,687.00
เฉพาะเจาะจง 2,701,232.27 2,892,074.33
เฉพาะเจาะจง 12,808,966.78 12,671,318.13
เฉพาะเจาะจง
742,970.00
493,077.50
เฉพาะเจาะจง
830,736.00
504,950.50
เฉพาะเจาะจง
170,000.00
74,326.28
เฉพาะเจาะจง
7,815.00
6,690.00
เฉพาะเจาะจง
70,000.00
13,418.70
เฉพาะเจาะจง
50,000.00
12,960.00
เฉพาะเจาะจง
100,000.00
101,225.00
เฉพาะเจาะจง
627,950.00
407,024.98

19,980.00
396,753.00
-190,842.06
137,648.65
249,892.50
325,785.50
74,326.28
1,125.00
56,581.30
37,040.00
-1,225.00
220,925.02

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2
ลาดับ
ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32
31

แผนงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์งบประมาณ
ครุภณ
ั ฑ์งบประมาณ
ครุภณ
ั ฑ์งบค่าเสื่อมฯ 70%
ครุภณ
ั ฑ์งบค่าเสื่อมฯ 70%
ครุภณ
ั ฑ์งบค่าเสื่อมฯ 20%
ครุภณ
ั ฑ์งบค่าเสื่อมฯ 20%
เงินบริจาค

เงินช่วยเหลือโควิค-19
เงินช่วยเหลือโควิค-19
จ้างเหมาบริการ

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
เฉพาะเจาะจง

งบประมาณที่ได้รับ
(บาท)

งบประมาณที่ใช้
จริง (บาท)

450,700.00
449,856.00
1,979,852.14 1,979,852.14
450,000.00
450,000.00
1,139,852.14 1,139,852.14
840,000.00
840,000.00
699,147.86
699,147.86
549,000.00
549,000.00
128,912.00
128,912.00
1,585,000.00 1,585,000.00
2,515,000.00 2,515,000.00
1,561,200.00 1,432,036.39
39,266,242.43 37,358,691.12

งบประมาณที่ ดาเนินการ
ประหยัดได้
แล้วเสร็จ
(บาท)
ร้อยละ
844.00 100
0.00 100
0.00 100
0.00 100
0.00 100
0.00 100
0.00 100
0.00 100
0.00 100
0.00 100
129,163.61 100
1,907,551.31

การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นกระบวนการสาคัญในการบริหารพัสดุ จึงมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมาย มติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติเป็นจานวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ประหยั ด คุ้มค่า ได้พัสดุตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ เกิ ดประโยชน์สู งสุดแก่ทาง
ราชการ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11
งานพัส ดุ กลุ่ มงานบริ หารทั่ว ไป โรงพยาบาลเนินมะปราง ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
พิษณุโลก จึงได้จัดทารายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2563 ว่ามีมากน้อยเพียงใด ทบทวนกระบวนการ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ผลจาก
การดาเนินการทาให้หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคหรือ
ข้อจากัดในการดาเนินงาน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างไร
ในปีงบประมาณ 2563 งานพัสดุ โรงพยาบาลเนินมะปราง สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานจัดหาพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ที่ ก าหนดให้ ส่ ว นราชการได้ น าผลการวิ เ คราะห์ ไ ปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
โรงพยาบาลเนินมะปราง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1.1 แสดงร้อยละจานวนโครงการ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวน
โครงการ
1,572
ร้อยละ

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Market)
0
0.00

วิธีคัดเลือก
0
0.00

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e- วิธีสอบราคา
bidding)
8
0
0.51
0.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
1,564
99.49

ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563 จาก
ตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลเนินมะปราง มีจานวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1,472 โครงการ
พบว่าวิธีการจั ดซื้อจั ดจ้างสูงสุด คือวิธี เฉพาะเจาะจง จานวน 1,564 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.49
รองลงมาคือวิธี e-bidding จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.51
ตารางที่ 1.2 แสดงร้อยละ จานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวนงบประมาณ
(บาท)
39,266,242.43
ร้อยละ

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Market)
0
0.00

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (หน่วย : บาท)
วิธีประกวดราคา
วิธีคัดเลือก อิเล็กทรอนิกส์ (e- วิธีสอบราคา วิธีเฉพาะเจาะจง
bidding)
0
6,183,704.28
0
33,082,538.50
0.00
10.70
0.00
89.30

ร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563 จาก
ตาราง จะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเนินมะปราง มีจานวน
39,266,242.43 บาท (สามสิ บเก้าล้ านสองแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสามสตางค์)
พบว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจานวนสูงสุด จานวน 33,082,538.15 บาท
คิดเป็นร้อยละ 89.30 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 6,183,704.28
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.70 ของจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

4
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบจานวนโครงการจาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ 2562–2563

จานวนโครงการ

ปี 2562
1,496

ปี
2563
1,572

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง (หน่วย : โครงการ)
วิธีประกวด
ราคา
วิธีคัดเลือก
วิธีสอบราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(E-market)

วิธีเฉพาะเจาะจง

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2562

ปี
2563

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

0
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0

0

1,491

1,564

จากตารางที่ 2.1 จานวนโครงการที่ดาเนินการจัดหาพัสดุสาหรับงบประมาณ จาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562 นั้น จะเห็นได้ว่าจานวน
โครงการปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.83 เมื่อจาแนกตามวิธี
จัดซื้อจัดจ้าง พบว่าวิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.66 แต่การจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.50 ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ 2562 2563

จานวนเงินงบประมาณ

ปี 2562

ปี 2563

31,447,761.91 39,266,242.43

วิธีตลาด
อิเล็กทรอ
วิธี
นิกส์ (E- คัดเลือก
market)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง (หน่วย : บาท)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วิธี
(e-bidding)
สอบ
ราคา

ปี
62

ปี ปี
63 62

ปี
63

ปี 2562

ปี 2563

0

0

0

3,301,155

6,183,704.28

0

ปี ปี
62 63

วิธีเฉพาะเจาะจง
ปี
2562

ปี
2563

0 0 28,146,606.91 33,082,538.15

จากตารางข้อ 2.2 การใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562 พบว่าในปีงบประมาณ 2563 มีการใช้
จ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ถึงร้อยละ 19.91 เนื่องจากนโยบายการบริหารงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2563 จะเน้นการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมี
จานวนผู้ป่วยเข้ารับบริการด้านการรักษาจานวนมากขึ้น
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บทวิเคราะห์
โรงพยาบาลเนินมะปราง ได้ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563
ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ใน 2 ลักษณะ คือ ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของ
จานวนเงินงบประมาณที่จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จากแหล่งเงินงบประมาณและเงินบารุง ได้แก่
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563
1. โรงพยาบาลเนินมะปราง ดาเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัด ซื้อจัดจ้าง แต่ละ
โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจานวนสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 1,564 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
99.49 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.51
ตามลาดับ
2. งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ จานวน 1,572 โครงการ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 39,266,242.43 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสามสตางค์) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมีจานวนสู งสุด จานวน
30,386,436.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.30 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จานวน 37,358,691.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.70 ของจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งปีงบประมาณ 2563
3. การดาเนินงานดังกล่าว ประสบความสาเร็จ สามารถดาเนินการภายใต้หลักการความ
คุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเร่งรัด
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเนินมะปรางโดยรวม เป็นไปตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563 ที่กาหนดไว้ และมีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ
คุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
สรุปผลและการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563
ตามรายงานการวิเคราะห์
สรุป และแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล
เนินมะปราง ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. ปัญหาและอุปสรรค
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
5. แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563
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1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลเนินมะปราง ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส การให้และการเปิดเผยข้อมูล
ถือเป็นมาตรการสาคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้น ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลเนินมะปรางจึงจัดให้ มีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
กระบวนการจั ดซื้อจั ดจ้ างมีความโปร่ งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการดาเนินการจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การพัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลเนินมะปราง พัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 สรุปได้
ดังนี้
1. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมิน ตามระเบียบ
2. โรงพยาบาลเนินมะปราง ปฏิบัติตามประกาศสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางในการ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานงานพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยจัดทาแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
3. มีการดาเนินการตามกรอบแนวทาง การดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
และการกากับติดตามการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563 ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ดาเนินการ ประกอบด้วย ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/
กิจกรรมควบคุม ดังนี้
ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง
1.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ
ความเสีย่ งที่มีอยู่
1.1 ด้านนโยบาย
1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย
1.3 ด้านขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่ ง
ไม่มีการกาหนดนโยบาย
เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่
ชัดเจน
มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
วิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง
ผู้บริหารที่ควบคุม กากับ
ดูแล ไม่มีการกาหนด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจน

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
บุคลากรไม่มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
ทาให้เกิดความสับสนต่อการ
ปฏิบัติงาน
ทาให้เกิดปัญหาการ
ปฏิบัติงานล่าช้า

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
กาหนดแนวทางเพื่อให้
บุคลากรยึดถือในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้อย่างต่อเนื่อง
กาหนดแบบรูป แนวทาง
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
สาหรับดาเนินการที่ชัดเจน
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานพัสดุ
ทราบ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความ
รวดเร็ว ถูกต้องและเป็น
ธรรม
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ความเสีย่ งที่มีอยู่
1.4 ด้านเจ้าหน้าที่

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่ ง ผลกระทบต่อหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
ทาให้เกิดปัญหาการ
ปฏิบัติงานล่าช้า

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ควรจัดหาบุคลากรด้านการ
ปฏิบัติงานพัสดุเพิ่ม และ
จัดส่งเข้ารับการประชุม/
อบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่ม
ความรู้ความสามารถ
เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้จดั ทา ควรจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน ที่
และตรวจสอบภายใน ทาให้ รับผิดชอบการตรวจสอบ
การตรวจสอบไม่สามารถ
ภายในโดยตรง จะได้ช่วยใน
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
เรื่องการตรวจสอบเอกสาร
อย่างทั่วถึง ทาให้การ
อีกครั้ง
ประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมการ
บริหารจัดการพัสดุไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

1.5 ด้านการตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยงานไม่มเี จ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยตรง
และไม่มีกลุ่มงานตรวจสอบ
ภายในเป็นการเฉพาะ

2.ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ
ความเสีย่ งที่มีอยู่
การกาหนดความต้องการ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่ ง
ในการกาหนดความต้องการ
ในการจัดทาแผนขอ
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอ
ไม่มีแนวทางกาหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุ
ความต้องการใช้พัสดุที่
ชัดเจน

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
เป็นเหตุให้ได้พสั ดุไม่ตรงกับ
ความต้องการใช้งาน ราคา
ไม่เหมาะสม และไม่ทันต่อ
การใช้งาน

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ควรกาหนดนโยบายในการ
กาหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้
เป็นแนวทางในการกาหนด
ความต้องการใช้พัสดุ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่ ง ผลกระทบต่อหน่วยงาน
ความล่าใช้ในการเสนอแผน ทาให้หน่วยงานไม่สามารถ
และลงนามอนุมัติแผนการ ดาเนินการจัดทาแผนได้ทัน
จัดซื้อจัดจ้าง
ตามระยะเวลาที่กระทรวง
กาหนด

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
มีการติดต่อประสานงานกับ
งานแผนงานฯ หน่วยงานต้น
สังกัดก่อนการอนุมัติแผนให้
ชัดเจน หากมีความเป็นไป
ได้ว่าแผนที่เสนอขึ้นไปนั้น ผู้
มีอานาจจะอนุมตั ิให้จัดหา
ได้ในรายการใด ควรทา
ความเข้าใจกับฝ่าย/งานที่
เกี่ยวข้อง เพี่อซักซ้อมการ
ดาเนินการจัดซื้อให้ชัดเจน

3.ปัญหาด้านการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ความเสีย่ งที่มีอยู่
การวางแผนการจัดหาพัสดุ
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4.ปัญหาด้านการดาเนินการจัดหาพัสดุ
ความเสีย่ งที่มีอยู่
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ
เร่งด่วน กระชั้นชิด

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่ ง ผลกระทบต่อหน่วยงาน
ทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด อาจเกิดข้อทักท้วงจาก
ข้อผิดพลาดในการ
หน่วยงานภายใน และ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม หน่วยงานภายนอกได้
ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มี
ระเบียบเพื่อกาหนดวิธี
ปฏิบัติ และระยะเวลา ควร
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน เพื่อจะได้มีการ
วางแผนการทางาน

5.ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ
ความเสีย่ งที่มีอยู่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่ ง
ปัญหาบุคลากรที่เป็น
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ
ความชานาญและทักษะที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจรับ
พัสดุที่ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
ทาให้การตรวจรับพัสดุ
เป็นไปอย่างล่าช้าด้านการ
จัดทาเอกสารประกอบการ
ตรวจรับพัสดุ

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ควรมีการให้ความรูเ้ ฉพาะ
ด้าน และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุโดยตรง

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
การดาเนินการเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงก่อสร้างต่างๆ
เป็นไปอย่างล่าช้ากว่าปกติ
ทาให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า
กว่าที่กระทรวงกาหนดไว้

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน เป็นผู้ช่วยช่าง
เพื่อควบคุมงาน และควรมี
การฝึกอบรมด้านนี้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
มอบหมายอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่ ง ผลกระทบต่อหน่วยงาน
สถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอ
โรงพยาบาลต้องสูญเสีย
ทาให้การจัดเก็บไม่เป็น
ต้นทุนการชดเชยความสูญ
ระเบียบ
หาย ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
จัดทาสถานที่จัดเก็บพัสดุ
เพื่อรอส่งมอบ, รอเก็บเข้า
คลัง, รอจ่าย อย่างเป็น
ระบบ และควรติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในคลังเก็บพัสดุ
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
รวมทั้งต้องมีเจ้าหน้าทีเ่ ข้า
ปฏิบัติการเป็นการประจา
ภายในคลังพัสดุ

6.ปัญหาด้านการควบคุมงาน
ความเสีย่ งที่มีอยู่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่ ง
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงานที่มา บุคลากรภายนอกที่ได้รับ
จากหน่วยงานภายนอก
การแต่งตั้งให้เป็นช่าง
ควบคุมงาน มีภาระงานต้น
สังกัดจานวนมาก และมี
บุคลากรด้านนี้จานวนน้อย

7.ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ
ความเสีย่ งที่มีอยู่
พัสดุเกิดการสูญหาย /
เสียหาย
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8.ปัญหาด้านการจาหน่ายพัสดุ
ความเสีย่ งที่มีอยู่
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมด
ความจาเป็นในการใช้งาน
เป็นจานวนมาก

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่ ง
รายการพัสดุที่ชารุด
เสื่อมสภาพ ไม่ตรงตาม
ข้อมูลที่มีอยู่ ทาให้การ
เสาะหาเป็นไปด้วยความ
ยากลาบาก

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
ทาให้มีรายการพัสดุ
เสื่อมสภาพอยู่เป็นจานวน
มาก ทาให้มีต้นทุนด้านพัสดุ
ของโรงพยาบาลมากขึ้น แต่
มีพัสดุที่ใช้งานได้จริงน้อย

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
หาแนวทางในการจัดเก็บ
พัสดุเสื่อมสภาพ โดยให้แต่
ละฝ่าย/งาน แจ้งเจ้าหน้าที่
ทุกครั้งที่มีการยกเลิกการใช้
งาน/ส่งเก็บเพื่อรอจาหน่าย

ขั้นตอนการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
1. ความเสี่ยงระดับต่ามาก คะแนน 1-4
2. ความเสี่ยงระดับต่า
คะแนน 5-8
3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน 8-14
4. ความเสี่ยงระดับสูง
คะแนน 15-20
5. ความเสี่ยงระดับสูงมาก คะแนน 21-25
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลเนินมะปราง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ขั้นตอน
1.ด้าน
สภาพแวดล้อม
ทั่วไปในการ
จัดการงาน
พัสดุ

2.ด้านการ
จัดหาพัสดุ

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การ
ดาเนินงาน
ด้านพัสดุมี
ความถูกต้อง
โปร่งใสตาม
ระเบียบ
หลักเกณฑ์
ของทาง
ราชการ

ความเสี่ยง
1.1ด้าน
นโยบาย
1.2ด้าน
ระเบียบ
กฎหมาย
1.3ด้าน
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
1.4ด้าน
เจ้าหน้าที่
1.5ด้าน การ
ตรวจ สอบ
ภายใน
2.1การ
กาหนดความ
ต้องการ

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
การประเมิน
ผล
โอกาส
ความเสี่ยง
กระทบ
คะแนน

ระดับ

ลาดับ
ความ
เสี่ยง

- ให้มีการกาหนด
นโยบาย เพื่อให้ยึดถือ
และปฏิบตั ิที่ชัดเจน
- มีการเปลีย่ นแปลง
ระเบียบวิธีปฏิบัติ และมี
หนังสือ เวียนเพิ่มเติม
บ่อยครั้ง
- ผู้บริหารที่ควบคุม
กากับ ดูแล ไม่มีการ
กาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติให้ชัดเจน
-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

2

2

4

1

6

3

5

15

4

2

2

3

6

2

5

4

5

20

4

1

-หน่วยงานไม่มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในโดยตรง
-หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มี
แนวทางกาหนดความ
ต้องการใช้พัสดุและไม่
ระบุความต้องการที่
ชัดเจน

3

3

9

3

4

3

4

12

3

3
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ขั้นตอน

3.ด้านการ
จัดทา
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
4.ด้านการ
ดาเนินการ
จัดหาพัสดุ
5.ด้านการ
ตรวจรับ
พัสดุ

6.ด้านการ
ควบคุมงาน

7.ด้านการ
ควบคุมพัสดุ
8.ด้านการ
จาหน่าย
พัสดุ

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

3.1การ
วางแผน
การจัด หา
พัสดุ
4.1การ
จัดซื้อจัด
จ้างที่เร่ง
ด่วนกระ
ชั้นชิด
5.1การ
ตรวจรับ
พัสดุ ไม่
เป็นไปตาม
สัญญาหรือ
ข้อ กาหนด
6.1ช่าง
ควบคุมงาน
ที่มาจาก
หน่วย งาน
ภาย นอก
ไม่สามารถ
เข้าปฏิบัติ
งานได้
เนื่องจากมี
ภาระงานที่
มาก
7.1พัสดุมี
การสูญ
หาย/
เสียหาย
8.1มีพัสดุ
เสื่อม
สภาพ หมด
ความจา
เป็นในการ
ใช้งานจา
นวนมาก

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
การประเมิน
ผล
โอกาส
ความเสี่ยง
กระทบ
คะแนน

ระดับ

ลาดับ
ความ
เสี่ยง

-การเสนอแผนจัดหา
พัสดุและการอนุมัติ
แผนล่าช้า

3

3

9

3

6

-มีการดาเนินการ
นอกแผนที่กาหนดไว้

3

3

9

3

4

-บุคลากรที่เป็น
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ขาดความรู้
ความเข้าใจ ความ
ชานาญ ทักษะที่ดีใน
การตรวจรับพัสดุ
-การส่งมอบงานเกิด
ความล่าช้า ทาให้การ
จัดทาเอกสารล่าช้า
ไม่เป็นไปตามสัญญา

3

3

9

3

4

2

3

6

3

5

พัสดุมีการสูญหาย
เนื่องจากไม่มีที่เก็บที่
ปลอดภัย

2

4

16

4

5

-เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
ขาดความรู้ความ
เข้าใจ เมื่อพัสดุชารุด
ไม่ส่งคืนงานพัสดุเพื่อ
ทาการจาหน่าย

3

3

9

2

5
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จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง จะเห็นว่าโรงพยาบาลเนินมะปรางมีความเสี่ยงสูงดังนี้
1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
แนวทางแก้ไข : ควรจัดหาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่ม และจัดส่งเข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนา
เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ
2. ด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงคาสั่งมอบหมาย
อานาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหาร ทาให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
และมีความเสี่ยงที่จะให้เกิดข้อผิดพลาดมากยิ่งขึ้น
แนวทางแก้ไข : ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่ๆ และติดตามความเปลี่ยนแปลงให้ทุกๆด้าน
ให้ทันเวลา
3. ด้านการจัดเก็บพัสดุ ที่มีพัสดุสูญหาย ทาให้เกิดความเสียหายในเรื่องการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูญเสีย
โดยไม่สมเหตุผล เนื่องจากการคลังเก็บพัสดุไม่เพียงพอ ไม่เป็นระบบและมีระเบียบ มีการเดินเข้าออก
ของเจ้าหน้าที่อื่นๆ ได้ตามสะดวก
แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่พัสดุขออนุมัติปรับปรุงคลังเก็บพัสดุให้มีความมิดชิด แข็งแรง เป็นสัดส่วน เฉพาะ
เจ้าหน้าที่โดยตรง แบ่งแยกการจัดเก็บ และรอจาหน่ายอย่างเป็นสัดส่วน
สาหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง-ต่า) สามารถที่จะ
แก้ปัญหาไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ในการวางแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เป็นไปเพื่อความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น สะดวกต่อการตรวจสอบ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้อง
ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด คุ้มค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
1. การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน กาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ อาจทาให้การดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
2. หน่วยงานกาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คลาดเคลื่อน เนื่องจากการกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและความซับซ้อนของครุภัณฑ์ ทาให้
ขั้นตอนการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนั้นมีระยะเวลานาน และมีความ
คลาดเคลื่อนไปจากการใช้งาน และทาให้เพิ่มระยะในการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น อันเนื่อง
มากจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทาให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นแต่ผลลัพธ์ไม่
เป็นที่พึงพอใจ
3. การกาหนดราคากลางใหม่ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กาหนด
4. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน
5. ต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบที่ภาครัฐกาหนด
6. บุคลากรในสายงานพัสดุ ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และองค์ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางแก้ไขและปรับปรุงในปีงบประมาณ 2564
1. จัดทาแผนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และสามารถจัดหาได้ทันตามข้อสั่งการของกระทรวง
2. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนา ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ทักษะความสามารถให้มากยิ่งขึ้น
3. เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อดาเนินการจัดหาตามขั้นตอน
4. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
5. จัดทาผังและชี้แจงรายละเอียด
-กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
-กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ
-กาหนดวันที่ดาเนินการ
-กาหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตามการดาเนินการ
6. ศึกษา ทาความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติในการดาเนินการทุกขั้นตอนตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7. ขออนุมัติผู้อานวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการ ใน
ด้านการจัดหาอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
4. การประหยัดงบประมาณ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 1,572 โครงการ สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นเฉลี่ยร้อยละ
100 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน 1,907,551.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.85 สาหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างในวัสดุบางรายการที่มีจานวนมากกว่าวงเงินงบประมาณตามแผนที่ได้จัดทาไว้ เนื่องจากมีการใช้
เร่งด่วน นอกแผนเป็นจานวนมาก รวมทั้งเวชภัณฑ์ยา ที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจานวนครั้งมากขึ้น ทาให้
เวชภัณฑ์ยาที่จัดซื้อเดิมไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

งานพัสดุ รพ.เนินมะปราง
ธันวาคม 2563
ผู้จัดทา
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