บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงพยาบาลทุงใหญ กลุมงานบริหารทั่วไป โทร. 0 7536 8867
ที่ นศ ๐๐๓๒.๓๐1(๑๑)/๐๑๔
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอรายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขออนุญาต
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ
เรื่องเดิม
ด ว ยกลุ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป โรงพยาบาลทุ ง ใหญ ได จั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลการ
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งในป ง บประมาณ ๒๕๖๑ โดยได ดํ า เนิ น การรวบรวมข อ มู ล มาวิ เ คราะห ผ ลการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๑ งบดําเนินงานสวนภูมิภาค แสดงตารางเปรียบเทียบสัดสวนการจัดซื้อจัดจาง
แตละประเภท และวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบดวย ๕ องคประกอบของ
เกณฑการวิเคราะหของ ITA
ขอพิจารณา
กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุงใหญ ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการดําเนินการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งในป ง บประมาณ ๒๕๖๑ โดยได ดํ า เนิ น การรวบรวมข อ มู ล มาวิ เ คราะห ผ ลการดํ า เนิ น งาน
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ งบดําเนินงานสวนภูมิภาค (ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) เรียบรอย
แล ว ตามเอกสารแนบมาพร อมนี้ และขอนํ า ประกาศเผยแพร บ นเว็ บ ไซต และบอร ด ประชาสั ม พัน ธ ข อง
โรงพยาบาลทุงใหญ เพื่อเผยแพรใหแกโรงพยาบาลทุงใหญตอไป
ขอเสนอ
เห็นควรอนุญาตใหเผยแพรรายงานการวิเคราะหผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ บนเว็บไซต และบอรดประชาสัมพันธของโรงพยาบาลทุงใหญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต

(นายภัทรพล เกตุขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
หัวหนาเจาหนาที่
ทราบ/อนุญาต
(นายไพศาล แกวนพรัตน)
นายแพทยเชี่ยวชาญ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
EGP
จัดซื้อจัดจาง

โรงพยาบาลทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

______________________________
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลทุงใหญ หนา 1

คํานํา
โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัด
จาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่ผานมาในภาพรวมวาเปนไป
ตามแผนปฏิ บัติ การจัด ซื้อจั ด จางที่ไดกําหนดไว ห รือไม มีความคุมคาหรือมีความสามารถในการประหยั ด
งบประมาณไดมากนอยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจางมีแนวโนมเปนไปในวิธีการใด มีการใชงบประมาณในแต
ละวิธี การเปน จํานวนเงินเทาใด วิ ธีการนั้น มีความเสี่ ยงหรื อขอจํ ากัดอย างไร/หรือไม รวมทั้งมีการจัด ทํา
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางในปตอไปดวย ทั้งนี้เพื่อประโยชนใน
ทางการทบทวนและวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณตอไปใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคาสูงสุดและเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐของโรงพยาบาลทุงใหญ เปนเปน
ตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เกิดการแขงขันอยางเปนธรรม และ
ประชาชนสามารถเขา ถึงข อมู ล ได ภายใต ข อกํ าหนดของการประเมิน คุณธรรมและความโปร งใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)
หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถเปนแนวทางเบื้องตนในการวิเคราะหผล
การดํ า เนิ น งานด า นการจั ด ซื้อ จั ด จ าง ของหน ว ยงานภาครั ฐ และหน ว ยงานอื่ น ๆ ได ในระดั บ หนึ่ ง หากมี
ขอผิดพลาดประการใด โรงพยาบาลทุงใหญ ยินดีนําไปปรับปรุงแกไขเพื่อการพัฒนาในโอกาสตอไป

กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุงใหญ
๘ ตุลาคม 2561

___________________________
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลทุงใหญ หนา ๒

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
บทนํา
การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด
การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนา
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4
6
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______________________________________________________________________________
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บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการ
3ป. 1ค. (ปลูกจิตสํานัก ปองกัน ปราบปราม และเครือขาย) มุงเนนการปองกันการทุจริตผานกระบวนการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน(Integrityand
Transparecy
Assessment:ITA) อยางมีประสิ ทธิ ภาพมาตั้ งแต ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และสํานักงานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข ไดใหความสําคัญและกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระสําคัญโดยการ
สงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได
และมีประสิทธิภาพ และร วมขับเคลื่อนแผนแมบทการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวง
สาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔) ภายใตยุทธศษสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) บูรณาการรวมกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.2560 – 2564) มุงเนนการปองกันการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินผานกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่งเปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุม
การปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของ
เจ า หน า ที่ ภ ายในหน ว ยงาน ตลอดจนประเมิ น “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเป ด เผยข อ มู ล
กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีความโปรงใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการใหบริการที่มี
มาตรฐานและมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตาหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึง
การประเมิน “วัฒนธรรม” ในหนว ยงานที่มุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และประเมิน
แนวทางในการปองกันการทุจริตและการปองกันการปฏิบัติงานที่อาจจะกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน
เพื่อสรางเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองคกร และมุงเนนการปองกันการทุจริตในการบริหารงาน
ของหนวยงาน โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีความโปรงใสโรงพยาบาลทุง
ใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดําเนินการใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนไปอยาง
มีป ระสิ ทธิ ภ าพ โปร งใส ตรวจสอบได ลดป ญหาการทุจ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ในกระบวนการจั ด ซื้อจั ด จ าง และมี
มาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบได ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบสอดคลองกับ
ขอกําหนดการดําเนินการประเมินคุณธรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเปนเครื่องมือที่จะชวยยกระดับธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ
อันจะเปนการแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน
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ดังนั้น โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งหมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘ และ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอไป
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของโรงพยาบาลทุงใหญ เปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ
วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
๑.๒ เพื่อสนับสนุนมาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
๑.๓ เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
๑.๔ เพื่อวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปรับปรุง
กระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนมาตรฐานเดียวกัน
๒.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๒.๑ โรงพยาบาลทุงใหญ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
๒.๒ การจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลทุงใหญ มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดเปน
มาตรฐานเดียวกันและมีการแขงขันอยางเปนธรรม ลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
๒.๓ การเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓. กลุมเปาหมาย
๓.๑ บุคลากรผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสดุ ของโรงพยาบาลทุงใหญ
๓.๒ ผูรบั ผิดชอบจัดหาพัสดุ ของโรงพยาบาลทุงใหญ
๓.๓ งานบริหาร โรงพยาบาลทุงใหญ
๔. ขอบเขตการดําเนินงาน
กลุมเปาหมายในขอ ๔ และบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคน ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
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การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑. สรุปผลการดําเนินงานจัดซือ้ จัดจางในปงบประมาณ ๒๕๖๑
โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบ
ได เปนมาตรฐานเดียวกัน และมีการแขงขันที่เปนธรรม ลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัด
จาง สนับสนุนมาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ตลอดจนใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โดยไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จะเห็นวารอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง และรอยละของจํานวน
งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางนั้นมีความสอดคลองกัน กลาวคือ งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัด
จางทั้งหมด เปนการจัดซื้อจัดจางตามดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ทุกรายการ
สรุปได วาในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการจัดซื้อจั ดจางของโรงพยาบาลทุงใหญ นั้ น
เปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กําหนดไว ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ของหน ว ยงานมี ค วามคุ ม ค า ประหยั ด งบประมาณ และถู ก ต อ งตามระเบี ย บ หลั ก เกณฑ ปฏิ บั ติ แ ละมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชนสามารถตรวจสอบได
๒. การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
บุคลากร เจาหนาที่ที่เกี่ยวชองในการจัดซื้อจัดจางขาดความรู ความเขาใจ ความชํานาญ และ
ประสบการณในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖๐
วิธีปฏิบัติที่ถูกตองเทาที่ควร
๓. การวิเคราะหปญหาอุปสรรค
๓.๑ บุคคลไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสดุ ขาดประสบการณ และองคความรู
ในระเบียบ หลักเกณฑวิธิปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
๓.๒ การแจงจัดสรรงบประมาณ ลากรจัดสรรงบประมาณใหกบั หนวยงานสวนภูมิภาค มี
ความลาชา ทําใหหนวยงานไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดทันในไตรมาสที่ ๑
๓.๓ ขั้นตอนการดําเนินงานดานพัสดุมีหลายขั้นตอน (แมวงเงินเล็กนอย) ทําใหเกิดความ
ยุงยากในการปฏิบัติงาน
๓.๔ บุคลากร เจาหนาที่ที่รับผิดชอบไมเพียงพอกับงานที่รับผิดชอบตามระเบียบของการ
จัดซื้อจัดจาง
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๔. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
การดําเนินงานจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลทุงใหญ ตามแผนการจัดซื้อจัดจางเปนเงิน
๓๖,๕๘๑,๕๑๘ บาท มูลคาที่ซื้อเปนเงิน ๔๔,๓๕๙,๒๙๕.๖๑ บาท ซึ่งจัดซื้อจัดจางเกินแผนไป เปนเงิน
๗,๗๗๗,๗๗๗.๖๑ บาท คิดเปนรอยละ ๒๑.๒๖ บาท โดยสามารถประหยัดงบประมาณได ๐ บาท
๕. แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัด
จางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๑ บุคลากรผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสดุ เขารับการอบรม เตรียมความ
พรอมในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๒ จัดทํากระบวนงานจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
๕.๓ จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อขออนุมัติตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยเร็วที่สุด หลังจากที่ไดรับแจงวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
๕.๔ เรงการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายงบประมาณ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
๕.๕ จัดทําทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจางเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางที่วางไวราย
เดือน/ไตรมาส
๕.๖ ปรับแผนการใชจายงบประมาณ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง อยางนอยปละ ๒ ครั้ง คือ
ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓
๕.๗ รายละเอียดการวิเคราะหแผนการจัดซื้อจัดจาง ป 2561 พรอมสําเนาแผนการจัดซื้อจัด
จาง ป 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

ลงชื่อ..........
.......................ผูจัดทํารายงาน
(นายภัทรพล เกตุขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ......
............................ผูรับรองรายงาน
(นายไพศาล แกวนพรัตน)
นายแพทยเชี่ยวชาญ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ
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