การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คำนำ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาล
ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาในการจัดซื้อ
จัดจ้าง จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment:ITA ตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัด EB๑ เพื่อค้นหาความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค/
ข้อจำกัด และหาแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป

สารบัญ
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
๑
สรุปรายงานผลการวิเคราะห์
๒
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๓
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓
สรุปผลวิธีการดำเนินการจัดหา
๓– ๔
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๔
ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
๕
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
๕
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๕
แผนภูมิแสดงวงเงินจำแนกตามประเภทเงินปี ๒๕๖๓
๖
แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๗
แผนภูมิแสดงร้อยละของวงเงินที่จัดหาและสามารถประหยัดงบประมาณได้
๘
สรุป
๙
บอร์ดประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลภักดีชุมพล
๑๐

๑
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
และปิดประกาศ ณ สถานทีป่ ิดประกาศของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน / ปิดประกาศสถานที่ปดิ ประกาศ
โรงพยาบาลภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
วัน/เดือน/ปี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ
สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายละเอียดข้อมูล
สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Link ภายนอก เว็บไซต์ โรงพยาบาลภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ :ประกาศแจ้งข่าว: ประกาศจัดซื้อจ้าง
หมายเหตุ
-

ผู้รบั ผิดชอบการให้ข้อมูล
(นางศิรวิ รรณ โสภาพิมลพักตร์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้ เผยแพร่

(นายลิขติ โสภาพิมลพักตร์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรบั รอง
(นางสาวสมหทัย เอื้อใจ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลปิดประกาศ

(นางสาววรรณเทียม บุญใบ)
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒/สรุปรายงาน…

๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล โทร ๐-๔๔๑๓-๓๑๐๐ ต่อ ๑๑๐-๑๑๑
ที่ ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
............................................................................................................................ ...........................................
เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล
ด้วยงานพัสดุ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้รับจัดสรรงบเงินบำรุงค่ายา/วัสดุ และงบค่าเสื่อม
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ปรากฏผลดังรายละเอียดที่ แนบมาพร้อมนี้
งานพัสดุ ได้สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ประกาศในเว็บไซต์หน่วยงานและปิด
ประกาศ เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบต่อไป
(นางศิริวรรณ โสภาพิมลพักตร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการต่อไป
(นางสาวสมหทัย เอื้อใจ)
แทน นักจัดการงานทั่วไป
(นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล
๓/รายงานผล...

๓

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน
(งบค่าเสื่อม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และงบเงินบำรุง ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำแนกตามประเภทงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
การทุจริตคอรัปชั่นและข้อมูลการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วย ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัด
จ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ รายเอียดดังนี้
๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑.๑ งบประมาณที่ได้รับ
ได้รับจัดสรรงบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
จำนวนเงิน
- ค่าครุภัณฑ์ ๑ รายการ
เป็นเงิน
- สิ่งปลูกสร้าง ๓ รายการ
เป็นเงิน
ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
จำนวนเงิน
- ค่าครุภัณฑ์ ๓๙ รายการ
เป็นเงิน
- สิ่งปลูกสร้าง ๗ รายการ
เป็นเงิน
- สมทบเงินบำรุง
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

๓๑๔,๒๐๐.- บาท
๑๑๔,๒๐๐.- บาท
๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๒,๘๒๔,๒๙๘.๖๑ บาท
๒,๐๒๕,๔๔๐.๐๐ บาท
๗๙๘,๘๕๘.๖๑ บาท
๑๙,๔๔๕.๓๙ บาท
๒,๘๔๓,๗๔๔.- บาท

๔/๑.๒.สรุปผล..

๔
๑.๒ สรุปผลวิธีการดำเนินการจัดหา
๑.๒.๑ งบเงินบำรุง
ค่าวัสดุ
- จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ ประเภท จำนวนเงิน ๑๖,๓๘๑,๐๐๐.- บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ค่าครุภัณฑ์
- จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๑๔,๒๐๐.- บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- สิ่งปลูกสร้างเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๒.๒ งบค่าเสื่อม
- จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๕ รายการ จำนวนเงิน ๑,๙๕๖,๒๙๘.๖๑.- บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา e-bidding จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๘๖๘,๐๐๐.- บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๓ สามารถดำเนินจัดหาได้ รายละเอียดดังนี้
- งบเงินบำรุง
วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น
๑๖,๓๘๑,๐๐๐.- บาท
ดำเนินการจัดหาได้
๑๓,๖๖๒,๙๙๗.๑๒ บาท
ต่ำกว่างบประมาณ
๒,๗๑๘,๐๐๒.๘๘ บาท
คิดเป็นร้อยละ
๑๖.๕๙ %
- งบค่าเสื่อม
วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๘๒๔,๒๙๘.๖๑ บาท
ดำเนินการจัดหาได้
๒,๖๙๗,๐๓๐.๖๑บาท
ต่ำกว่างบประมาณ
๑๒๗,๒๖๘.- บาท
คิดเป็นร้อยละ
๔.๕๑ %
๑.๔ งบประมาณที่ประหยัดได้ เป็นเงินบำรุง ๒,๗๑๘,๐๐๒.๘๘ บาท ดำเนินการจัดหาด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๖.๕๙ งบค่ า เสื ่ อ ม ๑๒๗,๒๖๘.-บาท ดำเนิ น การจั ด หาด้ ว ยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๔,๗๖๘.- บาท และวิธ ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) จำนวน ๘๒,๕๐๐.-บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ ร้อยละ ๔.๕๑
๕/๒.การวิเคราะห์...

๕
๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๑. การแจ้ ง จั ด สรรงบประมาณเร่ ง ด่ ว นกำหนดเงื ่ อ นเวลาในปฏิ บ ั ต ิ อาจจะทำให้ ก าร
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนถูกต้อง
๒. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบฯ ขั้นตอนตามเวลาที่กำหนด
๓. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามแผน
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ทักษะยังไม่เพียงพอในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. การแจ้ ง จั ด สรรงบประมาณเร่ ง ด่ ว นกำหนดเงื ่ อ นเวลาในปฏิ บ ั ต ิ อาจจะทำให้ ก าร
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนถูกต้อง/และเป็นระเบียบใหม่
๒. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบฯ ขั้นตอนตามเวลาที่กำหนด
๓. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามแผน
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ทักษะยังไม่เพียงพอในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. การกำหนดราคากลางใหม่ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ที่กำหนด
๖. การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ได้ตามแผนที่กำหนด
๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
๘. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
๖.แนวทางการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ ปีงบงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อดำเนินการจัดหาตามขั้นตอน
๒. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
๓. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่กำหนด
๔. จัดทำผังและชี้แจงรายละเอียด
-กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
-กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
-กำหนดวันดำเนินการ
-กำหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตามการดำเนินการ
๕. ศึกษาทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการทุกขั้นตอน
๖. กำหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๗. นำบทเรียนจากการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งก่อน ๆ มาใช้ประกอบการแก้ปัญหา
๘. นำปัญหาและอุปสรรค ที่พบมาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในคราวต่อไป
๖/ตารางที่๑....

๖

ตารางที่ ๑ แผนภูมิแสดงวงเงินจำแนกตามประเภทเงิน ประจำปี ๒๕๖๓

19,445.36

314,200.00

งบค่าเสื่อม (บาท)
สมทบด้ วยเงินบารุง (บาท)
เงินบารุง (บาท)

2,824,298.61

จากแผนภูมิตารางที่ ๑ แสดงรายการงบประมาณที่ได้จัดสรรในการดำเนินการัดซื้อจัดจ้างด้วยเงิน
บำรุง งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าเสื่อม และสมทบด้วยเงินบำรุง

๗/ตารางที่๒...

๗
ตารางที่ ๒
แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
5.17%

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคา e-bidding

94.83%

จากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งประเภทเงินบำรุงและงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบค่าเสื่อม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมเป็นเงิน ๑๕,๙๓๓๐,๔๙๕.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๓ วิธีประกวด
ราคา e-bidding รวมเป็นเงิน ๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๗

๘/ตารางที่๓…

๘
ตารางที่ ๓
แผนภูมิร้อยละของวงเงินที่จัดหาและสามารถประหยัดงบประมาณได้

5%

เงินบารุง
งบค่าเสื่อม

17%

สรุป จากผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประเภทเงินบำรุงสามารถ
จัดซื้อได้ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ๒,๗๑๘,๐๐๒.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ๑๗ งบบริการทางการแพทย์ที่เบิก
จ่ายในลักษณะงบค่าเสื่อม สามารถจัดซื้อได้ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ๑๒๗,๒๖๘.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕

๙/ความเสีย่ ยง...

๙
สรุป
โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑๐/บอร์ด...

บอร์ดประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลภักดีชุมพล

