รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รายงานฉบับนี้ทาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการแสดงผลการการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยนาข้อมูลมาการจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยจัดซื้อของโรงพยาบาลบ้านตาขุนมา
วิเคราะห์ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด และแนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างปีต่อไป
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาขุน ได้รวบรวมข้อมูลดังรายงานในรูปเล่มนี้
เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมู ลการจัดซื้อจัดจ้าง และเกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
จัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลบ้านตาขุน
พฤศจิกายน 2563
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รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่ โรงพยาบาลบ้านตาขุน ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ทั่วไป, ยา, วัสดุทางการแพทย์,
วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ , วั ส ดุ ทั น ตกรรม, ครุ ภั ณ ฑ์ , ค่ า จ้ า งเหมา, ค่ า ซ่ อ มบ ารุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้ อ ยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
2,381
3
99.87
0.13

รวมทั้งหมด
2,384
100

จากตารางจะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานพัสดุได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี
โครงการรวมทั้งสิ้น จานวน 2,384 โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน
2,381 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.87 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน
3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.13
แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
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-2ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ
ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
26,8666,690
3,566,801
88.28
11.72
23,556,567.02
3,198,000

รวมทั้งหมด
30,433,491
100
26,754,567.02

ประหยัดงบประมาณ

3,310,122.98

3,678,923.98

368,801

จากตารางจะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้งบประมาณดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 30,433,491 บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงิน 26,8666,690 บาท คิดเป็นร้อยละของจานวนงบประมาณ
88.28 ผลการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นจานวนเงิน 23,556,567.02 บาท ต่ากว่างบประมาณเป็นจานวนเงิน
3,310,122.98 บาท และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจานวนเงิน 3,566,801 บาท คิด
เป็นร้อยละของจานวนงบประมาณ 11.72 ผลการจัดซื้อจัดจ้างได้ 3,198,000 บาท ประหยัดงบประมาณ
เป็นจานวนเงิน 368,801 บาท และจานวนงบประมาณที่ประหยัดได้รวมทั้งสิ้น 3,678,923.98 บาท
แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
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-32.1 สรุปรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
สรุปได้ว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 5 อันดับแรก คือ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ
เป็นเงิน 5,007,678.07 บาท
2. ยา
เป็นเงิน 4,952,601.58 บาท
3. วัสดุการแพทย์
เป็นเงิน 2,636,238.00 บาท
4. ครุภัณฑ์
เป็นเงิน 2,450,885.00 บาท
5. วัสดุอื่น ๆ
เป็นเงิน 2,066,789.24 บาท
และวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มี 3 โครงการ คือ โครงการจัดซื้อ
รถพยาบาล โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและโครงการปรับปรุงคลังยาและเวชภัณฑ์ ใช้งบประมาณใน
การจัดจ้าง เป็นเงิน 3,198,000 บาท
2.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 พบว่ายังมีความเสี่ยงใน
เรื่องดังต่อไปนี้
2.2.1 การจัดทาเอกสารไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.2.2 กรณีมีการประกาศแผนจัดซื้อไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่ประกาศไว้
2.2.3 การจัดทาเอกสารจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
2.2.4 งานจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ต้องขอความอนุเคราะห์ช่างโยธาจาก
หน่วยงานอื่นช่วยจัดทาแบบแปลนและร่วมเป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลาง และผู้ควบคุมงาน
2.2.5 กรณีงานซ่อมแซม หรืองานจ้างที่วงเงินไม่มาก หาผู้รับจ้างไม่ได้
2.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
2.3.1 เนื่องจากเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นระเบียบใหม่ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงตลอด ทาให้เจ้าหน้าที่พัสดุไม่มี ความชานาญ
2.3.2 การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในจัดซื้อจัดจ้าง
2.3.3 ข้อจากัดในเรื่องของอัตรากาลังในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3.4 หน่วยงานไม่มีช่างควบคุมงานสาหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
หรือกาหนดราคากลาง
2.3.5 ผู้รับจ้างไม่พร้อมในเรื่องเอกสารสาหรับการจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ
2.3.6 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานมีปัญหาในการ
ใช้งาน ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
2.3.7 กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกินอานาจของหัวหน้าหน่วยงาน มีผลให้การระบุวันที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไม่แน่นอน ระยะของการจัดทาเอกสารล่าช้า
2.3.8 การแก้ไขคุณลักษณะของครุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการ
เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบัน ทาให้การดาเนินงานล่าช้ากว่ากาหนด

-42.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ตามที่โรงพยาบาลบ้านตาขุน ได้มีการจัดทาแผนเงินบารุง เพื่อนามาใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้างของโรงพยาบาล ปรากฏว่าในปีงบประมาณ 2563 มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,381 รายการ
ประหยัดงบประมาณ เป็นจานวนเงิน 3,310,122.98 บาท เนื่องจากมีการสืบราคาจากท้องตลาดและมีการ
ต่อรองราคากับผู้เสนอราคา รวมถึงมีการซื้อร่วมระดับจังหวัด
2.5 แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.5.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และศึกษาระเบียบจากผู้ชานาญกว่า
2.5.2 มีการปรับอัตรากาลังให้เพียงพอกับปริมาณงาน
2.4.3 ขอสนับสนุนช่างควบคุมงานจากหน่วยงานอื่นในการจัดทาแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง, ร่วมกาหนดราคากลาง และเป็นผู้ควบคุมงาน
2.5.4 แจ้งผู้รับจ้างให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ค้าภาครัฐให้ถูกต้องก่อนยื่นเสนอราคา
2.5.5 การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน
2.5.6 กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกินอานาจของหัวหน้าหน่วยงาน ไม่กาหนดระยะเวลา
ในการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างกระชั้นชิดเกินไป

