รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โรงพยาบาลเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร
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คานา
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่
หน่วยงานได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและรางานผลตมระยะเวลาที่กาหนดและสามารถทราบถึงสถานะของการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและต้อง
ปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงานให้
สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายไต้ข้อกาหนดของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Asseddment –
ITA)

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์
ตุลาคม 2562
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บทนา
1. หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ โดยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ในการจัดทาแผนจัดซื้อ จัดจ้างประจาปี
งบประมาณ 2562 ของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วย
วิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electronic Market e – market)และด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Bidding e-bidding)ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ดาเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มาตรการเสริมยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ข้อกาหนดในการประเมินระบบคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุขและนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขและค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มี
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงานและกล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้
เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Asseddment – ITA) ซึ่ ง เป็ น จนเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยยกระดั บ ธรรมาภิบ าลในหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน
ดังนั้น โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จึงกาหนดให้หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ
ประมาณ 2561 ซึ่งหมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามระเบียบสานายกรัฐมนตรีว่าการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding e-bidding)ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2561 ดาเนินการตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง
การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ตลอดจนการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
ของหน่วยงาน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลอากาศอานวยเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.3 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity
and Transparency Asseddment – ITA)
2.4 เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และปรั บ ปรุ ง กระบวนการให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 หน่วยงานในโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการ
แข่งขันทีเ่ ป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 หน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภายในโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ทุกฝ่ายทุกงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
5. ขอบเขตการดาเนินงาน
ทุกหน่วยงานดาเนินการตามกรอบที่กาหนดในการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน
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รายงานการวิเคราะห์การขัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
งานพัส ดุ กลุ่ มงานบริ ห ารทั่ว ไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างบประ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อวิเคราะห์การดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ว่ามีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขอย่างไรหรือไม่ ดังนี้
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน
โครงการ

1,506

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

ประกวด
ราคา

วิธีพิเศษ

วิธีกรณี
พิเศษ

วิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1,504
(99.86)

1
(0.07)

0
-

0
-

0
-

1
(0.07)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างมีโครงการรวม 1,502 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 1,502 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 99.86 วิธีคัดเลือก จานวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.07 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.07 และพบว่าไม่มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนงบประมาณ
(บาท)

วิธีเฉพาะเจาะจง

18,713,168.08 17,543,168.08
(93.75)

คัดเลือก

ประกวด
ราคา

วิธีพิเศษ

วิธี
กรณี
พิเศษ

วิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

460,000
(2.46)

0
-

0
-

0
-

710,000
(3.79)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้รับ
จั ด สรรงบประมาณจ านวนเงิ น 18,713,168.08 บาท พบว่ า งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงราคาสูงสุด เป็นจานวนเงิน 17,543,168.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.75 รองลงมาคือวิธี ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจานวนเงิน 710,000 คิดเป็นร้อยละ 3.79 และวิธีคัดเลือก จานวนเงิน
460,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.79
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กราฟ ที่ 1 แสดงรายงานผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจั ด ซื ้อ จั ด จ้ าง
การจัดซื ้อจัดจ้ าง

2.46

วิธีคดั เลือก

วิธี e-bidding

3.79

วิธีเฉพาะเจาะจง

93.75

0
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40

60

80
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จากกราฟ พบว่า ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ร้อยละ 93.75 เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นลาดับแรก ลาดับรองลงมาร้อยละ 3.79 เป็นวิธีประกวดราคา e-bidding และร้อยละ
2.46 เป็นวิธีคัดเลือก
กราฟ ที่ 2 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดได้ประจาปีงบประมาณ 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้ างทีป่ ระหยัดได้ ประจาปี งบประมาณ 2562

20,000,000.00

18,713,168.08

18,324,968.08

18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

388,200

2.74

จากกราฟ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้าง 18,713,168.08 บาท มีการจัดซื้อจัดจ้างได้
18,324,968.08 บาท พบว่า สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 388,200 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 2.74
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กราฟ ที่ 3 จานวนเงินงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
จานวนเงินงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซือ้ จัดจ้ าง
20000000
18000000

วิธีเฉพาะเจาะจง,

16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
วิธีe-bidding, 710000

2000000

วิธีคดั เลือก, 460000

0
วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคดั เลือก

วิธีe-bidding
เฉพาะเจาะจง

e-bidding

คัดเลือก

จากกราฟ พบว่า จานวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง มีวงเงินทั้งสิ้น 17,543,168.08
บาท และโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding มีวงเงินทั้งสิ้น 710,000 บาท วิธีคัดเลือก มีวงเงินทั้งสิ้น
460,000 บาท
กราฟ ที่ 4 ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.46

วิ ธี เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง

3.79

93.75

ร้ อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื ้อ จั ด จ้ าง
ประจาปี งบประมาณ 2562

วิ ธี E - B I D D I N G

วิ ธี คั ด เ ลื อ ก

จากกราฟ พบว่าร้อยละของจานวนโครงการซึ่งจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็น
ร้อยละ 93.75 และโดยวิธีประกวดราคาฯ e-bidding คิดเป็นร้อยละ 3.79 และวิธีคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 2.46
ของจานวนโครงการทั้งหมด
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กราฟ ที่ 4 ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ร้ อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื ้อจัดจ้ างประจาปี งบประมาณ 2562

93.75

วิธีเฉพาะเจาะจง

3.79

2.46

วิธี e-bidding

วิธีคดั เลือก

จากกราฟ พบว่า จานวนร้อยละของงบประมาณซึ่งจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง คิด
เป็นร้อยละ 93.75 ของงบประมาณ และโดยวิธีประกวดราคาฯ e-bidding คิดเป็นร้อยละ 3.79 ของงบประมาณ
และวิธีคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของงบประมาณ

10

บทวิเคราะห์
งำนพัสดุ กลุ่มบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลเจริญศิลป์ ทำกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง(เงินบำรุง)ของหน่วยงำน งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ดำเนินกำร
จัดซื้อ จัดจ้ำงเป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภำพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นมำตรฐำนเดียวกันและมีกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง สนับสนุนมำตรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ตลอดจนให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่ ง ใสกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency Asseddment – ITA) ท า
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใน 2 ลักษณะ คือ
๑. ร้อยละของจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
๒. ร้อยละของจำนวนงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
จะเห็นว่ำร้อยละของจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงและร้อยละจำนวนงบประมำณ
จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้น สอดคล้องกันมีงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีวิธีเฉพำะเจำะจง จานวน
1,504 โครงการ วงเงินงบประมาณ 17,543,168.08 บาท และโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑
โครงการ วงเงินงบประมาณ 710,000 บาท โดยวิธีคัดเลือก จานวน 1 โครงการ วงเงิน 460,000 บาท
ทั้งนี้ การดาเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ดาเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตาม
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๓. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุดที่ (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม
2558
๔. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุดที่ (กวพ) 0421.3/ว ๑๔๕ ลงวันที่ 2๑ มีนาคม
2558 และ
๕. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุดที่ (กวพ) 0421.3/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม
2558
๖. ตำมแนวทำงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรคำนวณรำคำกลำงกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.กำหนด ตำมมำตรำ 103/7 และ 103/8
กำรดำเนินงำนดังกล่ำวประสบผลสำเร็จ สำมำรถดำเนินกำรภำยใต้หลักกำรควำมคุ้มค่ำ ควำมโปร่งใส มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีกำรแข่งขันที่เป็นธรรม นอจำกนี้ โรงพยำบำลเจริญศิลป์ ได้ประกำศว่ำด้วยแนวทำง
ปฏิบัติในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ให้ผู้บังคับบัญชำ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ
และเจ้ ำหน้ ำที่ในหน่ วยงำนถึงควำมเกี่ย วข้องกับผู้เสนองำนในกำจัด ซื้อ จัดจ้ำงทรำบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงเคร่งครัด
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การนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ 2562
มาใช้ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563
การประหยัดงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจานวน 18,713,168.08 บาท มีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงเป็นลาดับสูงสุด เป็นเงิน
17,543,168.08 บาท เป็นร้อยละ 93.75 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) เป็นเงิน
710,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.79 และวิ ธี คั ด เลื อ ก เป็ น เงิ น 460,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.46
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยอ้างอิงราคากลางของสานักงบประมาณและจากการสืบราคาจากท้องตลาด สามารถ
ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 388,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.74 ของงบประมาณ และไม่มีก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณซึ่งจะทาให้เป็นภาระในปีงบประมาณถัดไป จึงเป็นการประหยัดงบประมาณปี พ.ศ.2562
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้ ทาให้มีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนเพิ่มขึ้น
2.งานพัสดุเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความชานาญ เชี่ยวชาญ และความถูกต้องแม่นยาในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบฯ ซึ่งบางหน่วยบริการมีการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้งทาให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ
3. การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีความล่าช้า
ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเคร่งครัด
จึงไม่มีความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
1. ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ที่ได้จัดทาไว้แล้ว
2. ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานด้านพัสดุและขออนุมัติให้ส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มเติม ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
3. การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ให้หน่วยงาน/ฝ่าย/งานจัดเตรียมข้อมูลไว้ก่อนที่จะขอ
ครุภัณฑ์ว่าต้องการครุภัณฑ์อะไร
4. ติดตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาสั่ง ข้อกฎหมายต่าง ๆ และคาสั่งมอบหมายอานาจในการใช้วงเงิน
งบประมาณ
5. การติดตาม ประสานงาน กากับ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันทางไลน์กลุ่มเครือข่ายพัสดุต้านทุจริต
ระหว่างจังหวัดกับโรงพยาบาลชุมชน

