รายงานวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี 2562
กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
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คำนำ
เนื่องด้วย แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานในสั งกั ด
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ประจำปี ง บประมาณ พ .ศ. 2563 กำหนดให้ ห น่ ว ยงานในสั งกั ด
ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยระบุไว้ในข้อคำถาม EB1 เพื่อนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมข้อมูลที่ต้องมาวิเคราะห์ ทำการวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 5. แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง อั น จะนำไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 พร้ อ มทั้ งรายงาน
ผู้บังคับบัญชาให้รับทราบและนำเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน
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สารบัญ
หน้า
คำนำ

2

สารบัญ

3

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562

4-5

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

6-8

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

9

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

9

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

10

แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุง
การจัดซือ้ จัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10

-4ด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
6,360,000.00บาท (หกล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

1

ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูก
ความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ ตำบล
ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรก
เกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ ตำบล
ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง

2

จำนวน งบประมาณ(บาท)
(หน่วย)

วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ต.ค.
60

1

1,760,000.00

วิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1

1,400,000.00

วิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 61 61 61

-5ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

3

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย
ปริมาตรและความดัน โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์
ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 4 เครื่อง

จำนวน งบประมาณ(บาท)
(หน่วย)
4

3,200,000.00

วิธีการจัดหา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 61 61 61

วิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บัดนี้ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการทั้ง 3 โครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อีกทั้งยังแสดงถึงความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ในการจัดหาพัสดุ ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติ งานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดย
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้

-61. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

จำนวน
(หน่วย)

1

ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วย
ไฟฟ้า โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตำบล
ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิด
ความถี่สูง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตำบล
ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดัน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4 เครื่อง

1

รวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น

-

2

3

1

4

จัดหา
โดยใช้วิธี

ประกาศ ลงนามใน
ส่งมอบ
งบประมาณ
จำนวนเงิน งบประมาณ
ประกวด
สัญญา
(ว/ด/ป)
(บาท)
ที่จัดหาได้
คงเหลือ
ราคา
(ว/ด/ป)
(ว/ด/ป)
21 ส.ค.61 8 พ.ย.61 26 พ.ย.61 1,760,000 1,733,400- 26,600-

วิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวด 21 ส.ค.61 8 พ.ย.61 6 ธ.ค.61 1,400,000- 1,399,000ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวด 21 ส.ค.61 16พ.ย.61 27 พ.ย.61 3,200,000- 3,195,000ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding
-

-

-

-

6,360,000- 6,327,400-

1,000-

5,000-

32,600-

-7จากตารางดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมดจะจัดหามาโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิ กส์
(e-bidding) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามหนังสือ สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปข 0032.001.2/ว3916 ลงวันที่ 21 สิงหาคม
2561 เรื่อง แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนตามร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเงิน 6,360,000.00บาท (หกล้านสามแสนหกหมื่น บาทถ้วน) และจำนวนเงินที่ใช้ในการจัดหา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,327,400-บาท (หกล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละที่ใช้ไป 99.48 ทำให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ประหยัดงบประมาณลดลง เป็นเงินจำนวน 32,600-บาท
(สามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.51

ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
0.51%

จานวนเงินที่ได้รับการจัดสรร

99.49%

100%

จานวนเงินที่ใช้ในการจัดหา
จานวนเงินคงเหลือ (ประหยัดไป)

-8การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ สามารถดำเนินการ
ได้ตามแผนวางไว้ และยังสามารถหาผู้ขาย เข้ามายื่นเสนอราคาได้ตามกำหนดเวลา อีกทั้งมีการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องรูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้มอบอำนาจเรื่องการจั ดซื้อจัดจ้ างด้วยเงินงบประมาณให้ กับผู้ อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
(โรงพยาบาลทั่วไป) มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปด
ล้านบาทถ้วน) ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่ 14317/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-9ในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ทั้ง 3 โครงการ นั้น ผู้ขายสามารถส่งของได้ทันตาม
กำหนดระยะเวลาในสัญญา และโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายได้ครบถ้วน
ทุกโครงการ
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากการดำเนิ นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานได้ ดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และเร่งด่วน
และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ต้องมีองค์ความรู้หลายด้าน คือด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสื อเวียนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัสดุ งบประมาณ การเงินการคลัง และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ในการทำงาน
3. ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งการพั ส ดุ ไม่ มี ค วามรู้ ในการกำหนดสเปค
คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียด
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
งานพัส ดุ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ประสบปัญ หา
อุปสรรค และข้อจำกัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสรุปดังนี้
1. ด้วยหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริห ารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
กฎหมายใหม่ ที่ ต้อ งถือ ปฏิ บั ติ อ ย่ างเคร่ งครัด จึงส่ งผลให้ การปฏิ บั ติ งานของเจ้าหน้ าที่ เป็ น ไปอย่างล่ าช้ า
เนื่องจากต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
2. กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทำให้พบปัญหาต่างๆดังนี้
2.1 ปรับปรุงระบบการทำงานในขั้นตอนต่างๆ แต่ไม่ได้แจ้งผู้ใช้งานว่าได้ปรับปรุง
ในกระบวนการใด ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจด้วยตนเอง
2.2 เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ประกอบกับมีการแก้ไขบ่อย ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
2.3 เว็บไซต์มีผู้ใช้งานจำนวนมาก มีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ
3. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมายังโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนกลาง
จะเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยการดำเนินการอย่างเร่งด่วน สามารถเกิดข้อผิดพลาดได้ และ
ส่งผลให้การดำเนินโครงการนั้นๆเกิดความเสี่ยง แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ทำการดำเนินงานตามแผนเสียไป

-104. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุด ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ
อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
5. การกำหนดขอบเขตของานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จัดซื้อหรือ
จ้าง (TOR) ใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมาก แต่ไม่ทำให้ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ าไปกว่าแผนปฏิบัติการ
ที่กำหนดไว้
6. ปัญหาจากปัจจัยภายนอก เช่น กระบวนการในการเสนอเอกสารจัดซื้อจัดจ้างมีหลาย
ขั้นตอน และมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความล่าช้า
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ผลการดำเนิ น งานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทั้ ง 3 โครงการ จำนวนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรทั้ ง สิ้ น
6,360,000.00บาท (หกล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามใน
สัญญาซื้อขายเสร็จสิ้น 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 6,327,400-บาท (หกล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 32,600-บาท (สี่แสนเก้าร้อยยี่สิบบาท) คิดเป็น
ร้อยละ 0.51
5. แนวทางการแก้ ไ ขในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง อั น จะนำไปสู่ ก าร
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบกำหนด เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. ผู้รับผิดชอบ ควรจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อให้มีเวลาให้กลุ่มงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอน
ที่ต้องปฏิบัติหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลากำหนด หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ แล้วมาเร่งรัดดำเนินการในระยะเวลาอันสั้นนั้น อาจ
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดได้
3. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
และกำหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยเน้นประเด็นที่เกิดปัญหาต่างๆ
5. ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอนอย่างกระชั้นชิด เพื่อความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

