รายงานสรุปผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง
ของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
ปงบประมาณ ๒๕๖๔

ก
คํานํา
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น ไดจัดทํารายงานวิเคราะหผลการจัดซื้อ จัดจาง ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๓ ขึ้น จากขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ที่ดําเนินการโดยสวนของงานพัสดุ เพื่อใหเป น ไปตามเกณฑมาตรฐานการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ที่กําหนดใหสวนราชการวิเคราะหงบประมาณภาพรวมของหนวยงาน จํ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจาง ทั้งนี้เพื่อเปนการวิเคราะหความสุมเสี่ยงในการทุจริตและเปนขอมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดจาง
ในปงบประมาณตอไป
รายงานการวิเคราะห การจัด ซื้อจัดจาง ฉบับ นี้ป ระกอบดวยผลการวิ เคราะหเชิงปริมาณ ป ญ หา อุป สรรค
ข อ จํ า กั ด ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง การประหยั ด งบประมาณ แนวทางปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด หาพั ส ดุ
สํานั ก งานสาธารณสุข อํา เภอวังน้ําเย็น และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานเลมนี้ จะเปน ประโยชนแ กหนวยงาน และ
ผูสนใจ ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

สารบัญ
หนา
คํานํา
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
การวิเคราะหความเสี่ยง
การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด
การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
แนวทางการแกไขปญหา ปรับปรุง เพื่อนําไปสูการปรับปรุงจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.256๓

ก
1
๓
๔
๔
๔

-๑-

รายงานผลการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
……………………………………………….
การจัด ซื้ อ จั ด จา ง ถื อ เป น กระบวนการสํ า คั ญ ในการบริห ารพั ส ดุ จึ ง มี กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
กฎหมาย มติตางๆ ที่เกี่ยวของใหถือปฏิบั ติจํานวนมาก โดยมีวัต ถุป ระสงคเพื่อใหการจั ดซื้อจัดจาง มีความโปรงใส
ตรวจสอบได ประหยัด คุมคา ไดพัสดุตรงตามความตองการของผูใช เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11
สํานั ก งานสาธารณสุข อํา เภอวังน้ํา เย็ น จึงได จัดทํ ารายการผลการวิเคราะห ผ ลการจั ด ซื้ อจัด จ า ง
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.256๔ ขึ้น เพื่ อ เป น การสรุป ผลการดํา เนิ น งานจัด ซื้ อ จั ด จา งทั้ งหมดที่ ดํ าเนิ น การใน
ปงบประมาณ พ.ศ.256๔ วามีมากนอยเพียงใด ทบทวนกระบวนการ ขั้น ตอนในการจัดซื้อจัดจ าง วาเปน ไปตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย มติตางๆ ที่เกี่ยวของหรือไม ผลจากการดําเนินการ ดําเนินงานและเสนอแนวทางใน
การผลการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ อยางไร
๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ในการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น มีขั้นตอน ระเบียนวิธีการ ดําเนิน งาน
ด านการพัสดุ สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2560 ตามขอบเขตอํ านาจที่ ไดรับ
มอบหมายดังนี้
1.๑ งบลงทุน
- กระบวนการจัดทําแผน การจัดทํางบลงทุน
ขั้นตอนปฏิบัติ
๑) หนวยงาน (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล)
สํารวจความตองการตามความจําเปน
๒) คณะทํ างานงบลงทุน รวบรวมขอ มูลเสนอสาธารณสุข อํ าเภอวั งน้ํา เย็ นเห็ น ชอบ และ
เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลวังน้ําเย็น (CUP) เพื่อพิจารณา อนุมัติในหลักการเบื้องตน
๓) ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังน้ําเย็น (ประธาน คปสอ.วั งน้ําเย็น ) เสนอแผนการจัดทํ า
งบลงทุน ตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว / เขตบริการสุขภาพที่ ๖ ตามลําดับ
การประเมินผลการควบคุม
๑) การจัดทําแผนการจัดทํางบลงทุนไดมีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน
๒) ระดับจังหวัด/เขต แจงใหหนวยบริการจัดทําคําขอแผนงบลงทุนที่เรงดวนทําใหเกิดการ
เรงรีบในการจัดทําแผนตามราคากลางของพัสดุ

-๒๑.๒ งบดําเนินงาน
1.๒.๑ รอ ยละของจํา นวนโครงการจํา แนกตามวิธี ก ารจัด ซื้อ จัด จา ง ประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. 256๓
ตารางที่ 1 แสดงรอยละของจํานวนกิจกรรมจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
หนวย : กิจกรรม
กิจกรรม
วิธีการจัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน รอยละ
กิจกรรม กิจกรรมที่
ทั้งหมด ดําเนินการ

เฉพาะเจาะจง

สอบราคา

คัดเลือก

๔๒

๓๒

๐

๐

๕๒

๘๐.๗๗

(รอยละ๗๖.๑๙)

(รอยละ ๐) (รอยละ ๐)

วิธีตลาด
วิธีประกวด
อิเล็กทรอนิกส
ราคา
(Electronic อิเล็กทรอนิกส
Market : (Electronic
e-market)
Bidding :
e-bidding)
๐

๐

(รอยละ ๐)

(รอยละ ๐)

คีย EGP 8
โครงการ
ดําเนินการเองโดย
สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
วังน้ําเย็น
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น มีกิจกรรมที่ตองดําเนินงานในปงบประมาณ 256๔ ทั้งหมด
๕๒ กิจกรรม ดําเนินการ จํานวน ๔๒ กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๘๐.๗๗ ไมไดดําเนินการ ๑๐ กิจกรรม คิดเปนรอยละ
๑๙.๒๓ การจัดซื้อจัดจาง ดวยวิธีการเฉพาะเจาะจง จํานวน ๓๒ กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๗๖.๑๙ ซึ่งดําเนินการเอง
โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
- บางกิจกรรมมีการดําเนินงาน แตไมไดเบิกงบประมาณ เนื่องจากขอจํากัดของรายละเอียด
โครงการ และหวงเวลาไมสอดคลองกัน จํานวน 3 กิจกรรม
- ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมไมทันเวลา จํานวน ๗ กิจกรรม

-๓1.2.๒รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒56๓
ตารางที่ 2 แสดงรอยละจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
หนวย : บาท
งบประมาณ
(บาท)

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
เฉพาะเจาะจง

๙๓๐,000

สอบราคา

0
๕๖๘,๙๖๕
(11 รายการ)
(รอยละ 0)
(รอยละ ๕๑.๖๓)

ประกวด
ราคา

วิธีพิเศษ

วิธีกรณี
พิเศษ

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส
(Electronic
Market : emarket)

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(Electronic
Bidding : ebidding)

0

0

0

0

0

(รอยละ 0)

(รอยละ 0)

(รอยละ 0)

(รอยละ 0)

(รอยละ 0)

สํานั กงานสาธารณสุ ขอํ าเภอวั งน้ํ าเย็ น ได รับการสนับ สนุ นงบประมาณ จากโรงพยาบาลวังน้ํ าเย็ น
(โรงพยาบาลแม ข าย) ซึ่ งไดรั บงบประมาณสนั บ สนุ น จากสํา นั กงานหลั กประกั น สุ ขภาพแห งชาติ เขต ๖ (เงิ น นอก
งบประมาณ) ในป งบประมาณ 256๔ จํานวน ๙๓๐,000 บาท (เก าแสนสามหมื่ นบาทถ วน) ดํ าเนิ น การเบิ กจา ย
ดวยวิธีการเฉพาะเจาะจง จํานวน ๕๖๘,๙๖๕ บาท (หาแสนหกหมื่นแปดพันเการอยหกสิบหาบาทถวน) คิดเปนรอยละ
๖๑.๑๘
2. การวิเคราะหความเสี่ยง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพของเครือขายสุขภาพ
อําเภอวังน้ําเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใตหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมือง ที่ดีที่มีความโปรงใส
คุมคา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแขงขันที่เปนธรรม ซึ่งจากการดําเนินแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพของ
เครือขายสุขภาพอําเภอวังน้ําเย็น วิเคราะหความเสี่ยงดังนี้
๒.๑ การจัดสรรงบประมาณจากโรงพยาบาลแมขาย ไดรับการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณลาชา ทําให
ไมสามารถดําเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจางตามกําหนดเวลาในบางกิจกรรมเปนความเสี่ยงที่อาจเกิดขอผิดพลาดได
๒.๒ การจัด ซื ้อ จัด จา งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีก ารจัด ซื ้อ จัด จา งเปน จํ า นวนมากและบางครั ้ง มีก าร
ดําเนินงานแบบเรงดวน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงเกิดความผิดพลาดในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางได
๒.๓ การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่กําหนดไว

-๔3. การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด
๓.๑ ระบบ e-GP (Electronic Government Procurement)
ระบบการจัดซื้ อจั ดจา งภาครัฐด วยอิเล็ก ทรอนิ กสซึ่งเป น ระบบงานที่ จั ด ทํ าขึ้ น เพื่ อให ห น วยงาน
ภาครัฐและเอกชน สามารถเขาถึงแหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจาง และพัสดุภาครัฐได อย างรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน
ทั่วถึง เปนศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐกรมบัญชีกลาง ใชเวลาในการบัน ทึกนานทําใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติงาน
ไมสามารถทํางานได หรือทํางานไดไมเต็มที่ ทําใหเกิดการสะสมของงานมากขึ้นเรื่อยๆ
๓.๒ เครื่องคอมพิวเตอรมีอายุการใชงานนาน
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับ การปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง ใชปฏิบัติงานในระบบ e-GP
(Electronic Government Procurement) ใชงานมานานหลายป ชํารุดบอย อุปกรณภายในเครื่องเปน รุนเกา
ทํางานชา ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานได หรือทํางานไดแตชา
๓.๓ ระบบ INTERNET มีความไมเสถียร
การบันทึกขอมูลจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ทําใหไม
สามารถปฏิบัติงานได หรือทํางานไดแตชา เนื่องจากปญหาของการเชื่อมตอของเครือขาย INTERNET
๓.๔ การจัดซื้อจัดจางที่ตองทําเรงดวน
การดํา เนิ น การจั ด ซื้ อจัด จ า ง บางรายการเปน งานที่ ตอ งทํ า เรงด วน ส งผลให เกิ ดความเสี่ ยงเกิ ด
ขอผิดพลาดในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
สํานั กงานสาธารณสุขอํา เภอวังน้ําเย็น มีนโยบายประหยัดงบประมาณ โดยให แต ละหน วยงานจัด ทํ า
แผนการจัดซื้อจัดจางที่มีความจําเปนและเรียงลําดับตามความสําคัญ และจัดซื้อจัดจ างตามที่ไดทําแผนการจัดซื้อ
จัดจางประจําปแลวนั้น โดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุมทุน การบริหารจัดการใหเกิดประโยชนมากที่สุดแกทาง
ราชการ
5. แนวทางการแก ไขในการปรับ ปรุง กระบวนการจั ด ซื้ อจั ด จ าง อัน จะนํ าไปสู การปรับ ปรุ งการจัดซื้ อ
จัดจางในปงบประมาณ 256๕
๑. ประสานการจัดสรรงบประมาณจากจากโรงพยาบาลแมขายใหจัดสรรตามเวลา เพื่อสามารถดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ตามแผนและกําหนดเวลา
๒. จัดลําดับ ความสําคัญตามแผนการจัด ซื้อ จัด จา ง เพื่อ ใหก ารดําเนิน การจัดซื้อจัดจางที่ม ีจํานวนมาก
ไมมีการดําเนินงานแบบเรงรีบ เปนการลดความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดความผิดพลาดในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางได
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่ป ฏิบัติงานในระบบ e-GP (Electronic Government Procurement)
ใหม ีค วามชํ า นาญในการใชโ ปรแกรมปฏิบ ัต ิง านในระบบ e-GP (Electronic Government Procurement)
เพื่อลดขอผิดพลาดจากการใชงานและเพื่อใหผูที่ปฏิบัติงานมีทักษะในการแกไขปญหาระบบ e-GP
๔. จัดหาหรือปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง ใชปฏิบัติงาน
ในระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ใหมีความพรอมสําหรับใชงาน
๕. ปรับปรุงระบบ INTERNET ใหมีความพรอมในการใชงานที่เสถียร

