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ก

คานา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลปากพะยูน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดทา
แผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงิ นนอกงบประมาณ ประเภทเงิ นบ ารุ ง
โรงพยาบาล รวมถึงแผนการจั ดซื้อจั ดจ้ าง ประจาปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิ น
ก่อสร้าง) เป็นไปตามกรอบคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับความสาเร็จในการจัดทา แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจั ดจ้ าง วิเคราะห์ ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทา
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงนาเสนอ
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพื่อให้การดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปากพะยู น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐ
เดียวกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมีการปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปากพะยูนนั้น ไม่มีการ
ทุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ปฏิบัติงานประจา
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลปากพะยูน
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลปากพะยูน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบารุงโรงพยาบาล รวมถึงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) เป็นไปตามกรอบคารับรองและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ระดับความสาเร็จในการจัดทา แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัด
งบประมาณของกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงนาเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปากพะยูน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
256๓ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อ
การตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 และมี การปรั บปรุ งกระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ างเป็ นไปตามระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ วิ ธี ปฏิ บั ติ และมติ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างของโรงพยาบาลปากพะยูนนั้น ไม่มีการทุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจา
ในการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณของหน่วยงานนั้น ได้มีการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เรื่ อ งการจั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบี ย บ ประกาศ
หนั ง สื อ เวี ย นและอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนจั ด ท ารายงานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเงิ น นอก
งบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนแม่บทด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของโรงพยาบาลปากพะยู น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2.2 เพื่ อ ก าหนดมาตรการในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของโรงพยาบาลปากพะยู น ให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

-๒2.3 เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรับปรุงกระบวนงาน
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดาเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่มีการทุจริต และ
หรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีก าร เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจา
3.2 มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความ
โปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.3 ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลปากพะยูน

บทที่ 2
วิเคราะห์ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง วิเคราะห์ผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งรายงานการปรับปรุง
แก้ไขเกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปากพะยูน ขอสรุปผลการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลปากพะยูน ได้จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ประจาปี 2563 โรงพยาบาลปากพะยูน ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยแยกเป็นรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ปีงบประมาณ 256๓
โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ประเภท
วัสดุทันตกรรม
วัสดุการแพทย์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุซ่อมบารุง
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัสดุสานักงาน
วัสดุเภสัชกรรม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าซ่อม/ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเช่าครุภัณฑ์
วัสดุเชื้อเพลิง
เวชภัณฑ์ยา
วัสดุเครื่องแต่งกาย
ครุภัณฑ์การแพทย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวม

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
400,000.00
2,000,000.00
200,000.00
600,000.00
250,000.00
3,200,000.00
500,000.00
500,000.00
260,000.00
6,751,120.00
1,311,120.00
500,000.00
7,000,000.00
50,000.00
313,200.00
78,000.00
39,000.00
23,502,440.00

งบประมาณที่ใช้ไป
302,040.95
2,565,042.11
265,892.00
677,997.80
100,056.00
2,901,407.02
435,306.00
353,935.00
76,411.00
6,104,129.85
1,223,120.00
460,446.90
10,039,716.85
57,990.00
1,920,948.96
889,800.00
0.00
28,374,240.44

หมาย
เหตุ

ในส่วนของงบลงทุน ประจาปี 2563 โรงพยาบาลปากพะยูนได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย
แยกเป็นรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง
ลาดับ
ประเภท
ที่
1. ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รวม

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
จัดสรร
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00

หมาย
เหตุ

2. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลปากพะยูน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบารุง) ประจาปีงบประมาณ 256 3
โดยใช้งบประมาณสาหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุประเภทต่างๆ โดย 3 อันดับแรกที่จัดซื้อมากที่สุด คือ
เวชภัณ ฑ์ ย า คิด เป็ น ร้ อยละ 35.38 ค่ า ซ่อ ม/ค่ า จ้า งเหมาบริ การ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 21.51 และวั ส ดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 10.23 ซึ่งจากการสังเกตงบประมาณที่ใช้ไปบางรายการจะสูง
กว่าแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้ตอนต้นปี เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้เกิดสถานการณ์โรค
Covid-19 ทาให้โรงพยาบาลจาเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์และวัสดุบางประเภทนอกเหนือจากแผนที่ตั้งไว้ เพื่อใช้
ป้องกันโรค Covid -19 ทั้งในส่วนของบุคลากรและผู้มารับ บริการ แต่จากการจัดซื้อก็ไม่กระทบกับ
งบประมาณเนื่องจากมีการปรับ เปลี่ ยนแผนการจัดซื้ออยู่เป็นระยะ เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดซื้อได้
เหมาะสมกับความต้องการใช้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจานวนร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปี
งบประมาณ 2563
ลาดับ
ประเภท
จานวนเงิน(บาท)
ร้อยละ
1. วัสดุทันตกรรม
302,040.95
1.06
2. วัสดุการแพทย์
2,565,042.11
9.04
3. วัสดุคอมพิวเตอร์
265,892.00
0.94
4. วัสดุงานบ้านงานครัว
677,997.80
2.39
5. วัสดุซ่อมบารุง
100,056.00
0.35
6. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
2,901,407.02
10.23
7. วัสดุสานักงาน
435,306.00
1.53
8. วัสดุเภสัชกรรม
353,935.00
1.25
9. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
76,411.00
0.27
10. ค่าซ่อม/ค่าจ้างเหมาบริการ
6,104,129.85
21.51
11. ค่าเช่าครุภัณฑ์
1,223,120.00
4.31
12. วัสดุเชื้อเพลิง
460,446.90
1.62
13. เวชภัณฑ์ยา
10,039,716.85
35.38

ลาดับ
14.
15.
16.
17.

ประเภท
วัสดุเครื่องแต่งกาย
ครุภัณฑ์การแพทย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวม

จานวนเงิน(บาท)
57,990.00
1,920,948.96
889,800.00
0.00
28,374,240.44

ร้อยละ
0.20
6.77
3.14
0.00
100.00

ในส่วนของงบลงทุน ประจาปี 256๓ โรงพยาบาลปากพะยูนได้รับจัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อ
จัดจ้าง จานวน 2,100,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณสาหรับการจัดซื้อ
ทั้งหมด จานวน 2,100,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) คิดเป็น 100% โดยใช้งบประมาณ
สาหรับเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะทั้งจานวน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจานวนร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจาปีงบประมาณ 256๓
ลาดับ
ประเภท
ที่
1. ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ

จานวนเงิน(บาท)

รวม

ร้อยละ

2,100,000.00

100.00

2,100,000.00

100.00

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) จาแนกตามประเภท
ค่าใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

0.20

3.14

1.06

9.04

2.39

6.77

วัสดุทนั ตกรรม

0.94

10.23

วัสดุการแพทย์
0.35

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุงานบ้ านงานครัว
1.53
1.25

35.38
21.51
4.31

0.27

วัสดุซอ่ มบารุง
วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์
วัสดุสานักงาน
วัสดุเภสัชกรรม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจ้ าง

1.62

ค่าเช่าครุภณ
ั ฑ์
วัสดุเชื ้อเพลิง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สาหรับแผนการใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุ ง) ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง จานวน 1,415 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,257,284.88 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสน
ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์ ) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จานวน 2
แผนงาน/โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,468,347.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบ
เจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 8.51 และจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 1,413 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 15,788,937.88 คิดเป็นร้อยละ 91.49 ในส่วนของงบลงทุน ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จานวน 1 แผนงาน/โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสน
บาทถ้วน) ในส่วนของงบลงทุนใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100.00
ตารางที่ 5 แสดงร้อยละจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วิธีการจัดหา
จานวนโครงการ
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
1,415
1,413
2
เงินบารุง
(99.86)
(0.14)
งบลงทุน
1
(100.00)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่
ละโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,415 โครงการ พบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 2 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน
1,413 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.86 และวิธี e-bidding จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ส่วน
ใหญ่พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากวงเงินในการจัดซื้อเล็กน้อยไม่เกินตามที่ระเบียบ
กาหนด
ตารางที่ 6 แสดงร้อยละงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วิธีการจัดหา
งบประมาณทั้งหมด
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
1,468,347.00
17,257,284.88
15,788,937.88
(8.51)
(91.49)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวมโรงพยาบาลปากพะยูน ใช้งบประมาณสาหรับจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งสิ้นจานวน 17,257,284.88 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาท
แปดสิบแปดสตางค์) พบการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 2 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 15,788,937.88
บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ
91.49 และจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จานวน 1,468,347.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปด
พันสามร้อยสี่ สิบ เจ็ ดบาทถ้ว น) คิดเป็ นร้อยละ 8.51 จะเห็ นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
สอดคล้องกับเหตุผลความจาเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้ อจัดจ้างโดยใช้
เครื่องมือควบคุมภายในองค์มาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุงจะไม่มีการ
ทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ไม่มี
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิ บั ติ ง านประจ า ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ พิ่ ม ภาระงานแต่ อ ย่ า งใด อี ก ทั้ ง ในกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ มี ก าร
ดาเนินการตามระเบียบทางการพัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
การจัดหาพัสดุมีกระบวนการดาเนินงานที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบหลายขั้นตอนมี
ความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจั ดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP ซึ่งทาให้เกิดปัญหากับ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ขอสรุปปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในเพื่อปรับใช้
ในปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน ทาให้บางครั้งการดาเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้าไม่ทันต่อเวลาที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
2. มีสถานการณ์โรคโควิด-19 เกิดขึ้นทาให้มีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างนอกเหนือแผนปฏิบัติ
งานที่ได้กาหนดไว้
3. มีการจัดหาพัสดุนอกแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่กาหนดไว้

4. การบันทึกในระบบ e-GP เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ และในบางครั้งระบบการเชื่อมต่อมี
ปัญหา ช้าและหลุดบ่อยครั้ง มีความซับซ้อนเข้าใจยาก ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้จากระบบโดยตรง (ต้องมี
การแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในระบบบางรายการตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด) มีขั้นตอนหลาย
ขั้นตอนต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลนาน รายการพัสดุในระบบหายาก ทาให้เสียเวลาในการค้นหา

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
การจัดซื้อจั ดจ้างพัส ดุได้ดาเนินการตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทางโรงพยาบาลได้
ด าเนิ น การก าหนดแผนความต้ อ งการใช้ พั ส ดุ ไ ว้ แ ล้ ว ในช่ ว งต้ น ปี ง บประมาณ โดยได้ มี ก ารจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของพัสดุที่ต้องใช้ แต่ยังพบว่ามีความต้องการใช้พัสดุนอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ อีกทั้ งมีการ
ปรับผังบัญชีเพิ่มเติมในส่วนของยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19
ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่ได้กาหนดแผนการใช้เงินในส่วนนี้ไว้ ทาให้มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้
โดยไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการใช้ แต่เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล จึงทาให้ไม่ส่งผล
กระทบต่อการใช้งบประมาณในภาพรวมของโรงพยาบาลอีกทั้งยังมีการปรับแผนให้เหมาะสมกับความ
ต้องการใช้ ตามกรอบระยะเวลา 6 เดือน ทางโรงพยาบาลได้ มีการปรับ แผนเพิ่ม เติมให้ เหมาะสมกั บ
งบประมาณที่มีอยู่และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้

5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2563
1. การใช้งานในระบบ e-GP ควรเป็นระบบที่ถาวร ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย
2. ให้ผู้ มีส่ วนเกี่ย วข้องในการจัดทาแผน กาหนดคุณลักษณะพัส ดุที่ต้องการให้ชัดเจน และ
จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. ผู้ปฏิบัติงาน ควรกาหนดแผนการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้าใน
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค้นคว้าศึกษาจากเอกสารราชการ
4. เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหา
พัสดุจัดเตรียม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec)/รูปแบบรายการราคากลาง จัดทา Time line ให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กาหนดไว้
5. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้ารับการอบรม
ความรู้ด้านพัสดุ
๖. ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ้างที่กาหนด และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ

