บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลท่าวังผา โทร. 0-5409-9666-70
ที่ นน0032.301.1/172
วันที่ 14 ธันวาคม 2561
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา
ด้วยกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ กาหนดตัว ชี้วัด ที่ 44 ร้ อยละหน่ว ยงานในสั ง กัด สานัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การ
ประเมินตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อคาถามที่ EB 1 หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 1)
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
และโรงพยาบาลท่ า วั ง ผาผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ITA (ร้ อ ยละ 90) งานพั ส ดุ ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป
ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 และขอเผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าวังผาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวศุภลักษณ์ เมธาอภิสิทธิ์)
นักวิชาการพัสดุ
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา
- เห็นควรพิจารณาลงนามตามที่เสนอ
(นายธนธรณ์ จีปิน)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ความเห็นผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา
- ทราบ/ลงนามแล้ว
(นายดิเรก สุดแดน)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โรงพยาบาลท่าวังผา
อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลท่าวังผา อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ประจาปีงบประมาณ 2561
-------------------------------------------1. ผลการดาเนินงานในภาพรวม
โรงพยาบาลท่ า วั ง ผา ได้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โดยเป็ น ไปตามระเบี ย บหลั ก เกณฑ์
วิธีปฏิบัติและ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) โดยโรงพยาบาล
ท่าวังผา มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากแหล่งงบประมาณ งบบารุง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลั กษณะ
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรวมของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ 2561 ใน 2 ลักษณะคือ
1. ร้อยละของจานวนรายการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ร้ อ ยละของจ านวนงบประมาณที่ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแล้ ว เสร็ จ ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
2. จานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2561
จากตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลท่าวัง ผา มีจานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1,617 โครงการ
พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 1,616 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.94
ของจานวนโครงการ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
0.06 ของจานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ร้อยละของ
วิธีการจัดหา
(รายการ)
จานวนโครงการ
วิธีเฉพาะเจาะจง
1,616
99.94
วิธีประกวดราคาทาง
1
0.06
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รวมทั้งสิ้น
1,617
100.00
แสดงร้อยละจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

e-bidding)

3. จานวนงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลท่าวังผา จานวนเงิน
ทั้งสิ้น 29,722,114.81 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างสูง ที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงิน 29,124,314.81
บาท (สามสิบล้านหกแสนสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทสิงสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 97.99 ของจานวน
เงิ น งบประมาณ และวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) เป็ น จ านวนเงิ น 597,800.00บาท
(ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจานวนเงินงบประมาณ
วิธีการจัดหา
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
(รายการ)
29,124,314.81
597,800.00

ร้อยละของ
จานวนโครงการ
97.99
2.01

29,722,114.81

100

จากตารางพบว่าร้อยละของโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจานวน
งบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง มีความสอดคล้องกัน คือ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง
เป็นวิธีการจัดหาที่มีจานวนโครงการมากที่สุด และใช้งบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างมากที่สุด เป็นอันดับ
แรก
แสดงร้อยละจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง แยกตามหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2561
ลาดับ

หมวดที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม 61
ยา
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
วัสดุทันตกรรม
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชันสูตร)
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุบริโภค
ค่าวัสดุงานบ้าน
ค่าวัสดุยานพาหนะ
ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าวัสดุโฆษณา
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุประปา
ค่าจ้างเหมาทั่วไป
ค่าจ้างซ่อมยานพาหนะ
ค่าครุภัณฑ์การแพทย์
ค่าครุภัณฑ์ราคาต่า
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุประจาเตียง
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)
ค่าทาฟันปลอม
รวม

มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง
(บาท)
2,482,900.00
12,844,648.03
2,514,857.56
1,050,452.10
3,444,253.30
336,250.00
476,877.54
973,314.25
983,011.19
52,200.00
151,490.00
5,466.00
88,638.00
23,610.00
909,951.00
77,836.00
105,500.00
98,327.00
633,006.70
114,200.00
3,500.00
1,647,934.00
703,892.14
29,722,114.81

ร้อยละการจัดซื้อ
จัดจ้าง
8.35
43.22
8.46
3.53
11.59
1.13
1.60
3.27
3.31
0.18
0.51
0.02
0.30
0.08
3.06
0.26
0.35
0.33
2.13
0.38
0.01
5.54
2.37
100.00

ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้และค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นจริง
สาหรับปีงบประมาณ 2561
ลาดับ

หมวดที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

1
2

ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม 61
ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม 2561 (เหลือ
จ่าย)
ยา
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
วัสดุทันตกรรม
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ชันสูตร)
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุบริโภค
ค่าวัสดุงานบ้าน
ค่าวัสดุยานพาหนะ
ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าวัสดุโฆษณา
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุประปา
ค่าจ้างเหมาทั่วไป
ค่าจ้างซ่อมยานพาหนะ
ค่าครุภัณฑ์การแพทย์
ค่าครุภัณฑ์ราคาต่า
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุประจาเตียง
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(Lab)
ค่าทาฟันปลอม
รวม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

มูลค่าตาม
มูลค่าการจัดซื้อจัด
แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง (บาท)
จ้าง (บาท)
2,400,800.00
361,500.00
14,732,334.75
3,564,241.00
999,920.00
3,474,645.00
250,000.00
450,000.00
950,000.00
800,000.00
35,000.00
150,000.00
15,000.00
120,000.00
90,000.00
1,170,000.00
100,000.00
300,000.00
150,000.00
500,000.00
150,000.00
1,236,520.00
650,000.00
32,649,960.75

2,131,850.00
351,050.00

ประหยัด
งบประมาณ
268,950.00
10,450.00

12,844,648.03 1,887,686.72
2,514,857.56 1,049,383.44
1,050,452.10 - 50,532.10
3,444,253.30
30,391.70
336,250.00
476,877.54
973,314.25
983,011.19
52,200.00
151,490.00
5,466.00
88,638.00
23,610.00
909,951.00
77,836.00
105,500.00
98,327.00
633,006.70
114,200.00
3,500.00
1,647,934.00

- 86,250.00
- 6,877.54
- 23,314.25
- 83,011.19
- 7,200.00
- 1,490.00
9,534.00
31,362.00
66,390.00
260,049.00
22,164.00
194,500.00
51,673.00
- 33,006.70
35,800.00
- 3,500.00
- 411,414.00

703,892.14 - 53,892.14
29,722,114.81 2,927,845.94

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
4.1 เกิดความผิดพลาดของเอกสารในงานจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน
4.2 การจัดหาพัสดุล่าช้า และไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
4.3 เอกสารสูญหายในระหว่างการดาเนินงาน

5. การวิเคราะห์ปัญหาและข้อจากัด
จากการดาเนินงานด้านพัสดุของโรงพยาบาลท่าวังผา ในปี งบประมาณ 2561 โรงพยาบาลท่าวังผา
พบปัญหาอุปสรรค ดังนี้
5.1 บุคลากรที่ปฏิ บัติง านด้ านการจั ดซื้อ จัดจ้ าง ขาดประสบการณ์ และองค์ค วามรู้ในระเบีย บ
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
5.2 การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่จัดทาโดยเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการดาเนินงาน
5.3 เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เป็น พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่ง ผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติง าน ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาด
5.4 ในขั้นตอนการปฏิบัติงานยังขาดความรัดกุม ของการลงทะเบียนควบคุมเอกสารต่าง ๆ ทาให้เกิด
การสูญหายของเอกสาร
6. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ผลการด าเนิ น งานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทั้ ง 1,617 โครงการ จ านวนเงิ น ตามแผนทั้ ง สิ้ น
29,722,114.81 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหนึ่ง ร้อยสิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น 1,617 โครงการ ผลการจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามในสัญญาและ
ก่อหนี้ผูกพันเป็นจานวนเงินทั้ งสิ้น 29,722,114.81 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
สิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) โดยสามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ 2,927,845.94 บาท(สองล้านเก้าแสน
สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 8.97
โรงพยาบาลท่าวังผา มีนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และการ
ประหยัดงบประมาณ โดยให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนประจาปีที่กาหนดไว้ และ
โรงพยาบาลท่าวังผา มีหน่วยงานซ่อมบารุง ที่คอยสนับสนุนด้านการซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์การแพทย์และ
ครุภัณฑ์ทั่วไป ให้อยู่ในสภาพที่กลับมาใช้งานได้ดังเดิม เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ หรือ
ซ่อมแซมจากเอกชนที่มีค่าบริการที่สูงกว่า
7.แนวทางการแก้ไขการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7.1 เจ้ า หน้ าที่ ที่ ป ฏิบั ติ ง านด้ า นพั สดุ ต้ อ งศึก ษาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ กฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
โดยละเอียด ถี่ถ้วนและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
7.2 ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา ด้านงานพัสดุ กฎหมาย ระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พลาด
จากการปฏิบัติงาน
7.3 จัดทาแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ไปในทิศทางเดียวกัน
7.4 จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านพัสดุ วิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุ
โรงพยาบาลท่าวังผา ประจาปีงบประมาณ 2562 ขึ้น

บทสรุป
การดาเนินการจัดหาในปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลท่าวังผา ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารงานพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 และปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตรวจสอบได้ และมี ก ารแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล ของ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลท่าวังผา และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

