รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คานา
โรงพยาบาลแม่ ล าน้ อ ยได้ จั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นอย่างไร และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดส่วนราชการมีการเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมาและนาผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
๗ มกราคม ๒๕๖๑
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงพยาบาลแม่ ล าน้ อ ย ได้ จั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่าและตรวจสอบได้ รวมทั้ง
สามารถน ารายงานการวิเคราะห์ ผ ลการจัดซื้ อจั ดจ้ างไปปรับใช้ใ นการปฏิบั ติงานได้อ ย่างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนนาไปใช้ในการวงแผนและกาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน 7 หมวด
- งบประมาณ (เงินบารุง UC ค่าวัสดุทุกประเภท รวมทั้งหมด 15,777,902.11 บาท
- งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน (งบค่าเสื่อมทั้งหมด) 1, 321,817.13 บาท
ลาดับ
รายการหมวดวัสดุ
1 ยา

4
5
6
7

ผลการจัดซื้อ/จ้าง ปี 2561
7,299,789.70

1,,197,292.00
2,252,938.10

1,259,481.22
1,928,546.10

400,000.00
460,000.00
2,842,931.64
1,321,817.13
15,777,902.11

414,572.20
040,559.39
2,711,495.41
850,697.73

วัสดุทางการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุอื่นๆ
งบลงทุน (ค่าเสื่อม)
รวม

ชื่อแผนภูมิ
16000000 14456084.98
14000000

14018441.02

12000000
10000000

ชื่อแกน

2
3

งบจัดสรรตามแผน 2561
7,302,923.24

8000000
6000000
850,697.73

4000000

1,321,817.13

2000000
0
เงินบำรุง

งบลงทุน

ชื่อแกน

14,869,138.75

ร้อยละ
99.95
105.19
85.60
103.64
87.94
95.37
64.35
94.24

-๒๑.๒ เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
- เบิกจ่ายรวม 14,869,138.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.24%
- คงเหลือ 908,763.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.76%
 เบิกจ่าย
 คงเหลือ
 กันเงิน
 ไม่สามารถกันเงิน

๒. ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มีโครงการที่ต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบารุง UC)
- จานวน 1,305 โครงการ งบประมาณ 13,721,098.75 บาท
- จัดซื้อจัดจ้าง จานวน 1,305 ครั้ง งบประมาณ ............................บาท
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีคัดเลือก
วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
รวม

จานวน
(ครั้ง)
1,303

งบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละ

13,721,098.75

92.28

2

1,148,040.00

7.72

1,305

14,869,138.75

100

100
80
60

วิธีเฉพำะเจำะจง
วิธีคดั เลือก

40

ประกำศเชิญชวนทัว่ ไป

20
0

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน 1,305 โครงการ
รวม 1,305 โครงการ/ ครั้ ง จ าแนกตามวิ ธี จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ มี จ านวนสู ง สุ ด คื อ วิ ธี เ ฉพาะเจาะจง

จานวน 1,303 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92.28 และวิธีประกวดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ –bidding จานวน
2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.72
-๓งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
การจัดซื้อจัดจ้างตามแผน
(ประเภท,วงเงิน)

ค่าเสื่อม 1,321,817.13
วัสดุทั่วไป 7,153,161.74
ยา
7,302,923.24

งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผน

ประหยัดงบประมาณ

ผลการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผนการใช้
จ่าย งบประมาณ
ตามแผน ไม่ตามแผน
(โครงการ) (โครงการ)
15
All
All
All
All

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

850,697.73
6,718,654.32
7,299,786.70

64.36
93.92
99.95

47,111.94
434,507.42
3,126.54

35.64
6.07
0.04

จัดซื ้อจัดจ้ ำง

ตำมแผน

ประหยัด

ไม่ตำมแผน

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๑ (เงินงบค่าเสื่อม) รวมทั้งสิ้นจานวน 1,321,817.13
บาท โดยใช้งบประมาณในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 850,697.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.35
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน 47,111.94 บาท คิดเป็นร้อยละ35.64 ทั้งนี้ มีโครงการสามารถ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จานวน 15 โครงการ และไม่เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จานวน 1,305 โครงการ
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ๒๕๖๑ ของ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ดังนี้
๓.๑ งบค่ า เสื่ อ ม จ านวน 15 โครงการ (ด าเนิ น การเอง) ในวงเงิ น งบประมาณ
1,321,817.13 บาท จัดซื้อไป 850,697.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.35 สามารถประหยัดงบประมาณได้
จานวน 47,111.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.64
๓.๒ งบค่าวัสดุ เงินบารุง UC ทั้งหมด ในวงเงินงบประมาณ 14,456,084.98 บาท
จั ด ซื้ อ ไป 14,018,441.02 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 96.97 สามารถประหยั ด งบประมาณได้ จ านวน
437,643.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.02

-๔ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่ าวข้างต้น พบว่าโรงพยาบาล
แม่ ล าน้ อ ย มี ก ารด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ ค รบถ้ ว นทุ ก โครงการ และสามารถประหยั ด งบค่ า เสื่ อ ม ได้
ร้อยละ 35.64 ในส่วนของเงินบารุง UC นั้นพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหมวด/รายการไม่เป็นไปตามแผน
ค่าใช้จ่าย ทาให้หน่วยงานมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาการจัดสภาพคล่องทางการเงินและ
ทาให้เกิดระยะเวลาในการชาระหนี้ยาวนามขึ้น อาจส่งผลให้ เจ้าหนี้ไม่ส่งของให้ในการสั่งซื้อครั้งต่อไป เป็นต้น
แสดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเข้าถึงบริษัท/ผู้รับจ้างหรือผู้ที่สนใจได้
รับรู้หรือรับทราบได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และกว้างขวาง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันด้านการเสนอราคา ทาให้เกิด
การแข่งขันและการเสนอสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักเกณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะ
หรือระเบีย บ กฎหมายที่เกี่ ย วข้อง รวมทั้งมีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เกิดความประหยัด และคุ้มค่า
ตลอดจนสามารถน าเงิ น เหลื อ จ่ า ยไปใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด เพิ่ ม เติ ม อย่ า งไรก็ ต าม
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยมา
จากสาเหตุหลายประการ เช่น ความพร้อมของหน่วยงาน หรือไม่มีผู้มาเสนอราคา/ไม่เป็นไปตาม TOR เป็นต้น
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและเป้าหมายของโครงการในภาพรวม อันจะส่งผลเสียโดยตรง
ต่อการขับเคลื่อนตามแผน โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
๔. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการ ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน ทาให้เกิดปัญหาเรื่อง
ระยะเวลาในการดาเนินการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมี
ระยะเวลาดาเนินการอย่างจากัดหรือเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบได้
๔.๒ เจ้ าหน้ าที่ผู้ รั บ ผิ ดชอบด้า นพัส ดุ ของหน่ว ยงานขาดความรู้ความเข้า ใจหรื อความ
เชี่ยวชาญในการดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทาให้ไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณได้ เช่น ไม่สามารถกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ TOR ได้ทันตามกาหนดระยะเวลา หรือ
กาหนดคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นต้น ทาให้หน่วยงานต้องดาเนินการ
แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
๔.๓ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ทาให้
ต้องเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือต้องยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปและดาเนินการด้วยวิธีอื่น
แทน ทาให้มีสามารถดาเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
5. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
5.1 โรงพยาบาลควรมีการจัดทาแผนการจัดซื้อครอบคลุมทุกรายการ เพื่อลดปัญหาการ
จัดซื้อนอกแผน
5.2 โรงพยาบาลควรมีแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง ลดการสารองวัสดุใน
คลัง
6.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
6.๑ การจัดสรรงบประมาณต่างๆ ควรจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จะได้มีเวลาในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความผิดพลาดในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

-56.2 ควรมีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบ กฎหมายและ
ขั้น ตอนหรื อกระบวนการจัดซื้อจั ดจ้ างให้ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบด้านพัส ดุของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6.๒ ควรมีก ารให้ ความรู้ สร้า งวัฒ นธรรม และค่านิย มเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับปัญหาดังกล่าว
รวมทั้งรับทราบถึงความผิดและโทษของการทุจริต
6.๓ กาหนดแนวทางหรือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านพัสดุของหน่วยงาน เพื่อป้องกันปัญหาการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจ
กาหนดในรู้แบบของคณะกรรมการ/คณะทางาน หรือกาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือมาตรการหรือข้อบังคับ
เพื่อตรวจสอบทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งกาหนดมาตรการลงโทษต่างๆ
อย่างชัดเจน
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