รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
งบลงทุน และงบดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุมงานพัสดุ กลุมภารกิจดานอํานวยการ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คํานํา
กลุมงานพัสดุ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการ
จัดซื้อจัดจาง งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใหมีการวิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อจัดจาง ที่ตองแสดงถึงความโปรงใส ตรวจสอบไดในการดําเนินงาน
เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาตอประโยชนภาครัฐและนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดังกลาว ไปเปน
แนวทางในการทบทวนสําหรับการวางแผนในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ตอไป
กลุมงานพัสดุ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ประจําปงบประมาณ 2564
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงใหเห็นวาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานโปรงใส มีประสิทธิภาพ ปละ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได มีความคุมคา และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนไปตามการประเมินคุณธรรม และความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
หนวยงานภาครัฐ ที่กําหนดใหสวนราชการไดนําผลการวิเคราะห ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัตงิ าน
1.จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
1.1 จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางรายการงบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 1 แสดงรอยละของจํานวนครั้งจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564
จํานวน ครั้ง

9

วิธีเฉพาะเจาะจงวงเงิน
ไมเกิน 500,000.บาท
(0.00)

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีคัดเลือก
-

วิธีประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
e-bidding
9
(100)

จากตาราง จะเห็นไดวา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมี
โครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุดที่สุด คือ
1. ลําดับที่ 1 วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ
100
2. ลําดับที่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
3. ลําดับที่ 3 วิธีคัดเลือก จํานวน – โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน ครั ง
วิธีเฉพาะเจาะจง

คัดเลือก
70
0%%

100
%

วิธีประกาศเชิญชวน

1.2 จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางเงินงบเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่
ไดรับผลกระทบไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 (COVID-19 ) ปงบประมาณ 2564
ตารางที่ 1 แสดงรอยละของจํานวนครั้งจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564
จํานวน ครั้ง

14

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจงวงเงิน
ไมเกิน 500,000.บาท
3
(21.43)

-

วิธีประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
e-bidding
11
(78.57)

จากตาราง จะเห็นไดวา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมี
โครงการทั้งสิ้น 14 โครงการ พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุดที่สุด คือ
1. ลําดับที่ 1 วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ
78.57
2. ลําดับที่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.43
3. ลําดับที่ 3 วิธีคัดเลือก จํานวน – โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน ครั ง
วิธีเฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

วิธีประกาศเชิญชวน
21.43
%
0%

78.57
%

2. งบประมาณจํานวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
ตารางที่ 2 แสดงรอยละงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
รวมเงินงบประมาณ
(บาท)
60,836,200

วิธีเฉพาะเจาะจง
850,000
(1.40)

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
e-bidding
59,968,200
(98.60)

จากตารางจะเห็นไดวางบประมาณในภาพรวมที่ใชในการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ จํานวน 60,836,200 บาท พบวางบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส e-bidding เปนจํานวนเงินมากที่สุด คือ 59,968,200 บาท คิดเปนรอยละ
98.60 % รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง เปนจํานวนเงิน 850,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.40 %

วงเงิน
วิธีเฉพาะเจาะจง
๑.๔ %
วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
๙๗.๖๐ %

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดังกลาวโรงพยาบาลฯ ไดดําเนินการจัดทําเปนขอตกลงหรือสัญญาจํานวน
ทั้งสิ้น 23 สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง

-63.การวิเคราะหความเสี่ยง
3.1 เนื่องจากมีการกําหนดคุณลักษณะ/รายละเอียด ไมชัดเจน
3.2. จัดหาพัสดุไมเสร็จทันกําหนดที่ตองการใช
3.3 ในการจัดซื้อจัดจางมีกฎ ระเบียบ หนังสือเวียนตางๆที่เกี่ยวของมาก อาจทําใหเกิดความผิดพลาด
ไดกับผูมสี วนเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจาง
4 การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด
4.1 ระยะเวลาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่ตองดําเนินการอยางเรงดวนกระชั้นชิด อาจสงผลใหเกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัตงิ านได
4.2 เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามขั้นตอน กระบวนงานตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงการคลัง
4.3 มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติของพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลัง ทําใหเจาหนาทีข่ าดความรูความ
เขาใจ
4.4 บุคลากรในกลุมงานพัสดุมีไมมเี พียงพอตอปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทําใหการจัดหาพัสดุไมทันตอ
กําหนดการที่ตองการใช
4.5 การลงขอมูลในระบบ E-GP ควบคูกับการทําเอกสารภายนอกระบบกอใหเกิดความลาชา
5. วิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ผลการดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง สามารถประหยัดงบประมาณได 643,900.-บาท
ตารางที่ 3 การจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมเงินงบประมาณ
(บาท)

วิธีเฉพาะเจาะจง

60,836,200

850,000

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
e-bidding
59,968,200

งบประมาณ
60,836,200 บาท
จัดซื้อจัดจาง
60,192,300 บาท
ประหยัดงบประมาณได
643,900 บาท
6. แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
6.1 เจาหนาที่พัสดุ ตองศึกษาระเบียบที่ออกมาใหมใหละเอียด ถี่ถวน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดใน
การปฏิบัตงิ านและตองจัดทํารายละเอียดพัสดุที่ตองการใหจดั หาใชชัดเจน
6.2. สงเจาหนาที่เขาอบรม ประชุม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู ความสามารถของเจาหนาที่

