รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงพยาบาลทาวังผา
อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน

การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
โรงพยาบาลทาวังผา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
ประจําปงบประมาณ 2560
-------------------------------------------โรงพยาบาลทาวังผา ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนมาตรฐานเดียวกัน และมีการแขงขัน
อยางเปนธรรม ตลอดจนเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ทําการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
โดยรวมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2560 ใน 2 ลักษณะคือ
1. รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2560
2. รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2560
โดยโรงพยาบาลทาวังผา มีการจัดซื้อ/จัดจาง จากแหลงงบประมาณ ดังตอไปนี้
1. เงินบํารุงของโรงพยาบาลทาวังผา
2. เงินคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม) ปงบประมาณ 2560
สรุปผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจําป 2560 ดังนี้
1. รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560
จํานวนโครงการ
รอยละของ
(รายการ)
จํานวนโครงการ
วิธีตกลงราคา
1,790
96.70
วิธีกรณีพิเศษ
61
3.30
รวมทั้งสิ้น
1,851
100.00
2. รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2560
วิธีการจัดหา

วิธีการจัดหา
วิธีตกลงราคา
วิธีกรณีพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
(รายการ)
30,799,015.20
2,036,244.48
32,835.259.68

รอยละของ
จํานวนโครงการ
93.80
6.20
100.00

จากตารางพบวารอยละของโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง และรอยละของจํานวน
งบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง มีความสอดคลองกัน คือ การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา
เปนวิธีการจัดหาที่มีจํานวนโครงการมากที่สุด และใชงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจางมากที่สุด เปนอันดับ
แรก

สรุปการจัดซื้อจัดจาง แยกตามหมวดการจัดซื้อจัดจาง
หมวดที่มีการจัดซื้อจัดจาง
ครุภณ
ั ฑเงินบํารุง
ครุภณ
ั ฑงบคาเสื่อม
ยา
เวชภัณฑมิใชยา

มูลคาการจัดซื้อจัดจาง(บาท)
547,799.00
3,685,589.70
12,327,967.29

รอยละการจัดซื้อจัดจาง
1.67
11.22
37.54

2,108,592.25

6.42

112,444.05

0.34

วัสดุทันตกรรม

1,051,810.94

3.20

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย

3,487,539.00

10.62

45,190.00

0.14

113,471.84

0.35

18,700.00

0.06

-

0.00

คาจางเหมาดูแลความปลอดภัย

165,800.00

0.50

คาจางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ

102,286.00

0.31

1,449,540.00

4.41

คาทําฟนปลอม

736,690.52

2.24

คาจางเหมาบริการอื่น (คาจางรายวัน)

965,678.00

2.94

66,205.43

0.20

494,097.50

1.50

วัสดุยานพาหนะและขนสง

29,420.00

0.09

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

465,481.80

1.42

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

145,411.60

0.44

19,900.00

0.06

วัสดุคอมพิวเตอร

309,677.00

0.94

วัสดุงานบานงานครัว

966,476.76

2.94

1,052,038.00

3.20

วัสดุเครื่องแตงกาย

103,160.00

0.31

วัสดุกอสราง/ประปา

194,328.00

0.59

30,740.00

0.09

1,512,275.00
480,000.00

4.61

วัสดุทางการแพทย

คาซอมแซมครุภณ
ั ฑสํานักงาน
คาซอมแซมครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง
คาซอมแซมครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตรและการแพทย
คาจางเหมาซอมแซมบานพัก

คาจางตรวจทางหองปฏิบตั ิการ (Lab)

คาเบี้ยประกันภัย
วัสดุสาํ นักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุบริโภค

วัสดุอื่น
คาใชจายตามโครงการ
คาใชจายลักษณะอื่น X-Ray

1.46

หมวดที่มีการจัดซื้อจัดจาง

มูลคาการจัดซื้อจัดจาง(บาท)

คาใชจายรายการพิเศษนอกเหนือการดําเนินงานปกติ

รอยละการจัดซื้อจัดจาง

46,950.00

รวม

32,835,259.68

0.14
100.00

ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไวและคาใชจายจากการจัดซื้อจัดจางที่เกิดขึ้น
จริง สําหรับปงบประมาณ 2560
หมวดที่มีการจัดซื้อจัดจาง
ครุภณ
ั ฑเงินบํารุง
ครุภณ
ั ฑงบคาเสื่อม
ยา
เวชภัณฑมิใชยา
วัสดุทางการแพทย
วัสดุทันตกรรม
วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
คาซอมแซมครุภณ
ั ฑสํานักงาน
คาซอมแซมครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง
คาซอมแซมครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตรและการแพทย
คาจางเหมาซอมแซมบานพัก
คาจางเหมาดูแลความปลอดภัย
คาจางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ
คาจางตรวจทางหองปฏิบตั ิการ (Lab)
คาทําฟนปลอม
คาจางเหมาบริการอื่น (คาจางรายวัน)
คาเบี้ยประกันภัย
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุบริโภค
วัสดุเครื่องแตงกาย

มูลคาการจัดซื้อจัดจาง
(บาท)
547,799.00
3,685,589.70
12,327,967.29
2,108,592.25
112,444.05
1,051,810.94
3,487,539.00
45,190.00
113,471.84
18,700.00
165,800.00
102,286.00
1,449,540.00
736,690.52
965,678.00
66,205.43
494,097.50
29,420.00
465,481.80
145,411.60
19,900.00
309,677.00
966,476.76
1,052,038.00
103,160.00

มูลคาตามแผน
การจัดซื้อจัดจาง
(บาท)
500,000.00
3,685,589.70
10,800,000.00
2,700,000.00
135,000.00
900,000.00
3,834,855.00
60,000.00
100,000.00
30,000.00
300,000.00
240,000.00
100,000.00
1,355,000.00
410,000.00
1,000,000.00

ผลตาง

430,000.00
35,000.00
500,000.00
250,000.00
15,000.00
150,000.00
680,000.00
1,000,000.00

-47,799.00
-1,527,967.29
591,407.75
22,555.95
-151,810.94
347,316.00
14,810.00
- 13,471.84
11,300.00
300,000.00
74,200.00
-2,286.00
-94,540.00
- 326,690.52
34,322.00
- 66,205.43
- 64,097.50
5,580.00
34,518.20
104,588.40
- 4,900.00
- 159,677.00
- 286,476.76
- 52,038.00

200,000.00

96,840.00

หมวดที่มีการจัดซื้อจัดจาง
วัสดุกอสราง/ประปา
วัสดุอื่น
คาใชจายตามโครงการ (P&P)
คาใชจายตามโครงการ
คาใชจายรายการพิเศษนอกเหนือการดําเนินงาน
ปกติ
รวม

194,328.00
30,740.00
223,100.00
1,512,275.00

มูลคาตามแผน
การจัดซื้อจัดจาง
(บาท)
120,000.00
120,000.00
800,000.00
1,150,000.00

- 74,328.00
89,260.00
576,900.00
- 362,275.00

46,950.00

30,000.00

-16,950.00

32,835,259.68

31,310,444.70

- 1,524,814.98

มูลคาการจัดซื้อจัดจาง
(บาท)

ผลตาง

ปญหาและอุปสรรค
จากการดําเนินงานดานพัสดุของโรงพยาบาลทาวังผา ในป งบประมาณ 2560 โรงพยาบาลทาวังผา
พบปญหาอุปสรรค ดังนี้
1. บุ คลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานด า นการจั ด ซื้อจั ด จ า ง ขาดประสบการณ และองค ความรู ใ นระเบี ย บ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2. การดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ที่จัดทําโดยเรงดวน สงผลใหเกิดความผิดพลาดในการดําเนินงาน
3. เนื่องจากอยูในชวงที่มีการเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจางใหม
เปน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สงผลใหบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานจัดซื้อจัดจาง ยังไมเขาใจในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน สงผลใหเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาด
4. เนื่ อ งจ ากอยู ในช ว ง ที่ มี ก า รเปลี่ ย นระเ บี ย บ ก ฎ หมา ย ในก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ างให ม
เปนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดขั้นตอนใหโหลดเอกสาร
ผูประกอบการในระบบ e-GP มาพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจางใชเวลาในการพิจารณา สงผลใหการจัดซื้อจัด
จางลาชากวาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
แนวทางการแกไขการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานดานพัสดุตองศึกษาระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดย
ละเอียด ถี่ถวนและความรูใหม ๆ อยูเสมอ เพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. จัดสงบุคลากรผูปฏิบัติงานดานพัสดุไปอบรม เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และปองกันไมใหเกิด
ขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
3. จัดทําแนวทางในการปฏิบัติงานดานพัสดุ ของโรงพยาบาล เพื่อใหเจาหนาที่มีความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานใหถูกตอง ไปในทิศทางเดียวกัน
การประหยัดงบประมาณ
โรงพยาบาลทาวังผา มีนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดความคุมคามากที่สุด และการ
ประหยัดงบประมาณ โดยใหหนวยจัดซื้อจัดจาง ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ตามแผนประจําปที่กําหนดไว ถาหาก
มีความจําเปนใหพิจารณาจัดหาจากของเดิมที่มีอยูในหนวยงาน และโรงพยาบาลทาวังผา มีหนวยงานซอม
บํารุง ที่คอยสนับสนุนดานการซอมแซม แกไข ครุภัณฑการแพทยและครุภัณฑทั่วไป ใหอยูในสภาพที่กลับมา
ใชงานไดดังเดิม เพื่อประหยัดคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑใหม หรือจากซอมแซมจากเอกชนที่มีคาบริการที่
สูงกวา

บทสรุป
การดําเนินการจัดหาในปงบประมาณ 2560 ของโรงพยาบาลทาวังผา ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
โดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และมีการแขงขัน
อยางเปนธรรม โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน และคณะกรรมการบริการ
โรงพยาบาลทาวังผา

