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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สารบัญ
หน้า
ผลการดำเนินงานในภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑

ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔

๔

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีญหาและอุปสรรค/ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

๔

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๔

แนวทางการแก้1ขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๔

ค่าน่า
ตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ เมื่อได้รับ ความเห็น ชอบวงเงิน งบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อ
จัด จ้า งจากหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งหรือ ผู้ม ีอ ำนาจในการพิจ ารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้า หน้า ที่ห รือ ผู้ท ี่
ได้รับมอบหมายในการปฏิบีตงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความ
เห็น ขอบ รวมทั้ง จัด ให้ม ีก ารประกาศเผยแพร'ในระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของกรมบัญ ชีก ลางและ
ของหน่วยงานภาครัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญ ชีกลางกำหนดและปิดประกาศเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น
งานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลวัฒ นานคร ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.๒๕:๖๐ จึง ได้จ ัด ทำรายงานผลการวิเคราะห์จ ัด ซื้อ จัด จ้า ง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อวิเคราะห์ความเกี่ยง บีญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ความสามารถในการประหยัด
งบประมาณและแนวทางการแกไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู'การปรับปรุงการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลวัฒนานคร
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

1

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลวัฒนานคร
ประจำจงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลวัฒ นานคร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผ ลการจัด ซื้อ จัด จ้าง ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากข้อ มูล การจัด ซื้อ จัด จ้างด้ว ย
เงินนอกงบประมาณทุกวิธีการจัดซื้อ เพื่อแสดงให้เห็นว่าใบรอบปีที’ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัด
จ้าง จำแนกตามวิธีการจัด ซื้อจัด จ้างเปีน อย่างไร และเพื่อให้เป็น ไปตามการประเมิน คุณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (เกเ6ฐโเโ)/' อกป 7 โลทร[วอโอก(ะ)' ^55655๓6ก1: ะ โ!ไ/ป ที่
กำหนด ส่วนราชการ มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีทีผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณถัดไป
โดยรายงานวิเคราะห์ผ ลการจัด ซื้อ จัด จ้า งปีง บประมาณ ๒๕๖๔ เป็น การวิเคราะห์
งบประมาณในภาพรวมหน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จำนวน ๑๓ หมวด ได้แก่ หมวดครุภัณฑ์ ,
หมวดเวขภัณฑ์ยา , หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 หมวดจ้างเหมาบริการ , หมวดวัสดุบริโภค ,
หมวดวัส ดุส ำนัก งาน , หมวดวัส ดุง านบ้านงานครัว , หมวดวัส ดุเซื้อ เพลิง และหล่อ ลื่น , หมวดวัสดุ
คอมพิวเตอร์ , หมวดวัสดุเครื่องแต่งกาย 1 หมวดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ,หมวดวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
และหมวดวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ คือ
๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.การวิเคราะห์ปีญหาและอุปสรรค/ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
๔.แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู,การปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๑.รายงานสรุป ผลการดำเนิน งานในภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๒๔
๑.๑ รายงานผลการดำเนินการในภาพรวมโรงพยาบาลวัฒนานครจำแนกรายหมวด
ลำดับ

หมวด

ท ี่

๑
๒
๓
(5^
๕
๖

ครุภัณฑ์
เวชภัณฑ์ยา
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จ้างเหมาบริการ
วัสดุบริโภค
วัสดุสำนักงาน

งบจัดสรรตามแผน
ปี ๖๔
๓,๓๐๕,๙๕๕.๕๐
๑๓,๓๖๒,๐๐๙.๑๕
๕,๙๙๒,๒๑๗.๐๗
๖,๔๗๘,๖๘๑.๖๗
๑,๐๕๖,๒๕๕.๕๐
๑,๒๕๕,๙๗๗.๖๔

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จ ๖๔

๒,๕๓๐,๔๔๐.๐๐
๑๑,๖๓๗,๐๑๗.๘๐
๙,๘๘๙,๙๙๑.๖๒
๕,๕๑๐,๓๘๕.๓๖
๑,๒๗๔,๕๑๖.๕๐
๑,๐๓๔,๐๕๒.๐๐

ร้อยละ
๗๖.๕๔
๘๗.๐๙
๑๖๕.๐๕
๘๕.๐๕
๑๒๐.๖๖
๘๒.๓๓
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ลำดับ
ที่
๗
๘
๙
๑๐
(5)(5)
๑๒
๑๓

หมวด

งบจัดสรรตามแผน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ
ปี ๖๔
ปี ๖๔
วัสดุงานบ้านงานครัว
(ร), 0ว, 6 ( ) ( ) .1®ว0
๑,๖๗๔,๗๘๗.๔๐
๙๑.๗๑
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๖๖๔,๓๗๔.๐๐
๕๖๙,๐๖๓.๐๐
๘๕.๖๕
วัสดุคอมพิวเตอร์
๕๗๕,๗๕๐.๐๐
๒๕๖,๐๗๐.๐๐
๔๔.๔๘
วัสดุเครื่องแต่งกาย
๓๓๓,๔๘๐.๐๐
๒๙๙,๒๙๐.๐๐
๘๙.๗๕
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๗๗,๑๘๐.๐๐
๓๔,๙๙๙.๑๑
(ริ^&. ดา(^
วัสดุยานพาหนะและขนล่ง
๖๙,๘๑๕.๐๐
๔๕,๔๑๙.๑๖
๖๕.๐๖
วัสดุก่อสร้าง
๑๓๘,๙๔๐.๐๐
๙๕,๗๗๕.๐๐
๖๘.๙๓
รวม
๓๕,๑๓๖,๗๔๖.๗๓
๓๔,๘๕๑,๘๐๖.๙๕
๙๙.๑๙
ในปีงบประมาณ เอ๕๖๔ หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร ได้รับอนุมิตแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ภ ายใต้แ ผน โ,(ลกปก ปีง บ ประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ หมวด รวมงบประมาณท"งสิ้น
๓๕,๑๓๖,๗๔๖.๗๓ บาท (สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
ผลการดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้างภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็น มูล ค่า ๓๔,๘๕๑,๘๐๖.๙๕ บาท
(สามสิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๙
^

9

) 9

9

แผนภูมิแท่งแสดงผลการดำเนิน การในภาพรวมโรงพยาบาลวัฒ นานครจำแนกรายหมวด
14,000,000.00

I งบจัดสรรดาบปี 64
I ผสการจัดชื้อจัดจ้างปี 64
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๑.๒ ร้อ ยละของจำนวนโครการที่ด ำเนิน การแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธี
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
๑
๒
๓

ประ๓ ทการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง
ประกาศเชิญซวนทั่วไป
คัดเลอก
รวม

จำนวนโครการที่ด ำเนิน การแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
๑
๐
๑,๔๐๙

ร้อยละ
๙๙.๙๔
๐.๐๖
๐
๑๐๐

ในปีงบประมาณ ๒๔๖๔ หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตาม
แผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๙
โครงการ ดังนี้
- จัดหาพัสดุโดยวิธีเจาะจง จำนวน ๑,๔๐๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖
- จัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖
- จัดหาพัสดุโดยวิธีคัดเลือก ใม่ม ีการจัด ซื้อจัดจ้างด้วยวิธีค ัดเลือก

๑.๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จำแนกตามวิธี
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
๑
๒
๓

ประ๓ ทการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง
ประกาศเชิญซวนทั่วไป
คัดเลือก
รวม

จำนวนโครการที่ด ำเนิน การแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
๓๔,๒๑๓,๒๒๖.๙๔
๖๓๘,๔๘๐.๐๐
๐
๓๔,๘๔๑,๘๐๖.๙๔

ร้อยละ
๙๘.๑๗
๑.๘๓
๐
๑๐๐

ในปีงบประมาณ ๒๔๖๔ หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร ได้ดำเนินการจัดหาพัสดตาม
แผนงานปฏิบ ัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้า ง ประจำปีง บประมาณ ๒๔๖๔ ตามแผนงาน/โครงการ รวมทัง สิ้น
๓๔,๘๔๑,๘๐๖.๙๔ บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยแยก
ตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
- จัดหาพัสดุโดยวิธีเจาะจง เป็นเงิน ๓๔,๒๑๓,๒๒๖.๙๔ บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนหนึ่ง
หมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๗
- จัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป เป็นเงิน ๖๓๘,๔๘๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่น
แปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๓
- จัดหาพัสดุโดยวิธีคัดเลือก ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
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ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวัฒ นานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้ด ำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า งเป็น ไปตามระเบีย บ หลัก เกณฑ์ วิธ ีป ฏิบ ัต ิแ ละมติค ณะรัฐ มนตรีท เกี่ย วข้อ ง มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดบีญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับ สนุน มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ตลอดจน ให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เก'*63ก่^ รกป
7 โลก รเว3 โ 6 ท /\ร5655๓6 ก 1:-17ฬ โดยทำวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ๒ ลักษณะ คือ
(๑) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตาม วิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) ร้อ ยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตาม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการจัดหาพัสดุนั้นมีความสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวซ้อง ไม,มีข ้อ ร้อ งเรีย นเรื่อ งการจัด ซื้อ จัด จ้า ง เพื่อ ใช้ในการปรับ ปรุงกระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้าง ที่จะ
ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
การวิเคราะห์ความเที่ยง บีณ หาและอุป สรรค/ข้อ จำกัด ในการจัด ซื้อ จัด จ้าง
๑. การจัด ซื้อ จัด จ้าง แล้ว เสร็จ ตามแผน แตไข้ว งเงิน เกิน กว่าแผนจัด ซื้อ จัด จ้างที่ก ำหนด
สาเหตุสำคัญ คือ
๑.๑ เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (0ว\/เอ-๑๙) ทำให้
วัสดุและครุภัณฑ์หลายรายการมีราคาสูง ทำให้การจัดชื้อจัดจ้างบางรายการมีมูลค่าการจัดชื้อเกินแผนที่ได้รับ
อนุมิติ และไม่เป็นไปตามแผนจัดชื้อจัดจ้าง
๑.๒ มีการเป็ดโรงพยาบาลสนาม เพื่อดูแลรักษาประซาขนที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (ฒ V เอ-๑๙) ทำให้ยอดการจัด ซื้อวัสดุวิท ยาศาสตร์และการแพทย์ , วัสดุบริโภค มียอดสูงเกินกว่า
แผนจัดชื้อจัดจ้างที่จัดทำไว้
๒. การจัดชื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมีการจัดชื้อจัดจ้างเป็นจำนวนมากและมีการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดความเที่ยงความผิดพลาดเนื่องจากระยะเวลาตรวจสอบไม่เพียงพอ กระขั้นชิด
๓. ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ 6-0? กรมบัญขีกลางปีดปรับปรุงบ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิปีติงานไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เต็มที่ เกิดความล่าข้าไม่ทันเวลากำหนด
๔. หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุกำหนดรายละเอียดความต้องการของพัสดุไม่ขัดเจนทำให้เกิด
ปีญหาการจัดชื้อไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใข้งานได้ มีการประกาศเชิญขวนแล้วไม,มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือ
ยื่นแด่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ และทำให้จัดชื้อจัดจ้างมีความล่าข้า ไม่ทันต่อการใซ้งาน
๕.มีการจัดชื้อจัดจ้างนอกแผนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
เป็ดโรงพยาบาลสนาม ซึ่งไม่ได้เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า
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ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๑,๕๐๙ โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นเฉลี่ยร้อย
ละ ๑๐๐ โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๒๘๔,๙๓๙.๗๘ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อย
สามสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑
แนวหางการแก้ไ ขปรับ ปรุง กระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า ง อัน จะนำไปสู่ก ารปรับ ปรุง การจัด ซื้อ
จัด จ้า ง ในปีง บประมาณ ๒๕ไอ๔
แนวทางแกโขเพื่อ การปรับ ปรุง การดำเนิน งานด้านการจัด ซื้อ จัด จ้าง ในป็งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบาลวัฒ นานครได้จัดทำกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการ ดำเนินงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
๒ .๑ จ ัด ท า แ น ว ท า ง/ ข ั้น ต อ น ก าร จัด ท าแ ผ น ก าร จัด ซ ื้อ จัด จ ้าง ป ระ จำ ป ี
ตามพระราขบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
นำไปปฏิบัติ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานในการ ขออนุม้ตแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัด ให้
แล้วเสร็จทันเวลาตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
คาดการณ์ปริมาณการใฃให้ครอบคลุมภารกิจที่ดำเนินการ
๒.๓ การจัดหาพัสดุต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จัดหาให้ชัดเจนเพื่อลด
ป้ญหาการจัดหาพัสดุไม่ตรงความต้องการของผู้ใฃ้งานและความล่าข้าในการจัดหาพัสดุ
๒.๔ มีการตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างก่อนทุกครั้งทุกขั้นตอนโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อลดความผิดพลาดและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
๒.๕ จัดให้เจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อที่จะ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผู้วิเคราะห์และจัดทำรายงาน
(นางเพราพิลาส มากดี)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติติงาน

