รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
โรงพยาบาลภูซาง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลภูซาง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดทารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เพื่อให้ เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐที่
กาหนดให้ส่วนราชการได้นาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ
๑.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจานวนรายการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วย : รายการ
จานวน
โครงการ
17

ตกลง
ราคา
-

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
สอบ
วิธี
วิธีกรณี
วิธีพิเศษ
e-Auction e-market e-bidding
ราคา เฉพาะเจาะจง
พิเศษ
17
(100)
-

ในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕61 โรงพยาบาลภู ซ าง ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พะเยา
ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการรวมทั้งสิ้น จานวน 17 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด คือวิธี
เฉพาะเจาะจง จานวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจาแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
หน่วย : บาท
งบประมาณ
(บาท)
1,700,000

ตกลง
ราคา
-

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
สอบ
วิธี
วิธีกรณี
วิธีพิเศษ
e-Auction e-market e-bidding
ราคา เฉพาะเจาะจง
พิเศษ
349,832
20.58

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลภูซาง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด พะเยา เป็นจานวนเงิน 1,700,000 บาท งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวนเงิน 349,832 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.58

ในปีงบประมาณ...

-๒ในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕61 จะเห็ น ได้ ว่ า งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างในวิธีดังกล่าวนี้ จะเป็นเรื่องของการจ้างก่อสร้างอาคาร
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากการวิ เ คราะห์ ร้ อ ยละของจ านวนงบประมาณที่ ด าเนิ น การจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งแล้ ว เสร็ จ ใน
งบประมาณ 2561 พบว่ามีรายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างนอกเหนือจากแผนที่กาหนดไว้หลายรายการ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภ าพการบริห ารจัดการแผนการเงินการคลั งที่ขาดประสิทธิภ าพของโรงพยาบาลภูซาง
ประกอบกั บ เจ้ าหน้ าที่ที่รั บ ผิ ด ชอบไม่มี ความรู้เกี่ ยวกับระเบียบที่ถูก ต้องมากนัก จึงมีค วามจาเป็นต้องหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าว โดยการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย รวมถึงการกาหนดมาตรการด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยงาน
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจากัด
๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุ
๓. กลุ่มงานไม่ดาเนินการขอซื้อขอจ้างตามแผนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
สรุปผลงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม ๒๕60 - เดือนกันยายน
๒๕๖1 ) ที่ประหยัดได้ 1,350,168 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.42 ซึ่งถือว่ามีการดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากพัสดุหลายรายการได้รับการจัดสรรมาจากโรงพยาบาลเชียงคา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่
ข่าย จึงทาให้การจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการสามารถประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาลภูซางได้
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ไป
งบประมาณที่ประหยัดได้
1,700,000
349,832
1,350,168
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ 20.58
79.42

/5. แนวทางแก้ไข...

-35. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. จัดประชุม จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงาน
เร่งด่วน และสามารถจัดหาพัสดุได้ทันเวลา
๒. ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มอบรม ประชุ ม ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่
3. ประสานให้แต่ละกลุ่มงานจัดทาแผนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(นางละอองดาว เมืองแก่น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายอดิศักดิ์ สุทธการ)
นายแพทย์ชานาญการ

(นายดนัย ภัทรเธียรสกุล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูซาง

รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

โรงพยาบาลภูซาง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โทร. 0 5446 5100

คานา
โรงพยาบาลภูซาง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประจาปี 2561 ที่ผ่านมา และได้นาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว มาวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ รวมทั้งแนวทางแก้ไขในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจั ดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และเป็นข้อมูลในการวางแผนในการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลภูซาง

สารบัญ
เรื่อง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
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