แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงาบปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ซื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วัน /เดือ น/ปี.....^ ....ธันวาคม ๒๕๖๒.....................................................................................................................
หัวข้อ ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลวัดโบสถ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลวัดโบสถ์
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(เก*62โ1^ 3ก'ป ~โโลกร}วลโ6ก0 / /\รร65รกา6กI : โโ/V ) ที ่ กำหนดให้ส ่ว นราชการวิเคราะห์ก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งที่
ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการและร้อยละของงบประมาณ
ที่ดำเนินการ เพื่อน0าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
ต่อไป ภายใต้หัวข้อ 88๑-88๔ ดัชนีความโปร่งใส นั้น
งานพัสดุ ขออนุญ าตเผยแพร่ผ ลการวิเคราะห์ก ารดำเนิน งานด้านการจัด ซื้อ จัด จ้างของหน่ว ยงาน
ของรัฐ ประจำปีง บประมาณ ๒๕๖๒ โนเว็บ ไซต์โ รงพยาบาลวัด โบสถ์ พพพ■ พล1เว๐1:โไ๐ร}ว.3๐.-!:}-า เพื่อ ให้
ประขาซนทั่วไปเข้าตรวจดูได้

ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล

ผู้อบุมิติรับรอง

จ.ส.อ.

^
(นพคูรย์ เหลือแย้ม)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุขำนาญงาน
วันที่
เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

^ V

(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
วันที่ *)*) เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผ้รับผิดขอบการนำข้อมูลขนเผยแพร่

ฒฒเ

บนทึกฃ้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๕๕-๓๖๑๐๗๙ โทรสาร ๐๕๕-๒๙๑๗๒๗
ที พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พิเศษ
วันที๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรือง รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และขออนุญาตนำรายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์
เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนิน การจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตาม
กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ งบดำเนินงาน งบลงทุน เงินนอกงบประมาณ
ในส่วนที่งานพัสดุเป็นผู้จัดหา และได้จัดทำผลการวิเคราะห์ก ารจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิเคราะห์ผ ลการจัด ซื้อ จัด จ้าง
ตามร้อ ยละของจำนวนรายการที่ดำเนิน การแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง ผลการวิเคราะห์ก ารจัดซื้อจัดจ้างตามร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนิน การจัดซื้อ จัดจ้างแล้วเสร็จใน
ปีง บประมาณ พ .ศ.๒๕๖๒ จำแนกตามวิธ ีก ารจัด ซื้อ จัด จ้า ง อีก ทั้ง วิเคราะห์ค วามสามารถในการประหยัด
งบประมาณได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(เกไ:6รโเ*V ลกป 7โลกรเวลโอก&/ /\รร6รรกา6ก! : โโ/\ )ที่กำหนดให้ส่วนราซการ
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ
และร้อ ยละของงบประมาณที่ด ำเนิน การเพื่อ นำผลการวิเคราะห์ม าปรับ ปรุงและวางแผนจัด ทำแผนปฏิบ ัต ิก าร
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป นั้น
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จ ัด ทำรายงานผลการวิเคราะห์ก ารจัด ซื้อ จัด จ้างปีง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ที่แบบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุญ าตให้นำรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ต่อไป
จ.ส.อ.
(นพศูรย์ เหลือแย้ม)
เจ้าพนักงานพัสดุขำนาญงาน
(นายพนม พรหมเมศร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

^ V-

(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ดัช นีค วามโปร่ง ใส
ดัว ขี้ว ัด ที่ ๑ ะ การจัด ซื้อ จัด จ้า ง
68๑ หน่ว ยงานมีก ารวิเคราะห์ผ ลการจัด ซื้อ จัด จ้างประจำปี (ที่ผ ่านมา)
มีก ารดำเนิน การวิเคราะห์ผ ลการจัด ซื้อ จัด จ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ได้รวบรวมฐานข้อมูลที่น ำมาวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ร ้อ ยละของจำนวน
รายการที่ด ำเนิน การแล้ว เสร็จ ในปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำแนกตามวิธ ีก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและร้อ ยละของ
จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพร้อ มทั้ง วิเคราะห์เป็น รายงานสรุป ผลวิเคราะห์ผ ลการจัด ซื้อ จัด จ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยง , วิเคราะห์ป็ญ หาอุปสรรค , วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และสรุป
แนวทางแก้ไข เพื่อการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หลักฐานประกอบ
๑. บันทึกข้อความ ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พิเ ศษ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผล
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และขออนุญาตนำรายงานผล
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวัดโบสถ์
๒. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒
๓. แบบฟอร์ม การเผยแพร่ข ้อ มูล ผ่า นเว็บ ไซต์ข องหน่ว ยงานในราขการบริห ารราฃการส่ว น
ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หลักฐานประกอบการเผยแพร่บนเว็บไซต์
๑. ภาพ ?โ1ก* ร(ะโ66ก การเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวัดโบสถ์

ง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ
แบบประเมินหลักฐานเซิงประจักษ์
(เะVIป6ก06-8ล56ฟ เก!:อรูโ เ!}' 3 ก ฝ 7โ3ทรเว3โ6ก0 ^ /เร5655ทก6ท!:)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

88๑
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลวัดโบสถ์

คำน่า
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้จ ัด ทำรายงานผลการวิเคราะห์ก าร
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕:๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ เพี่อให้เปีนไป
ตามเกณฑ์ม าตรฐานการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ เป็นการ
ประเมิน (เก*6รก*V ฮกก่ Iโลกรเวลโ©ก^ /^5ร65รกา6ก* : โโ/ป ที่กำหนดให้ส่วนราฃการวิเคราะห์งบประมาณ
ภาพรวมของหน่วยงาน จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพี่อเป็นการวิเคราะห์ความลุ่มเสี่ยงในการทุจริตและ
เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เขิงปริมาณ
ป็ญหาอุปสรรค ข้อ จำกัดในการจัดซื้อ จัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุ โรงพยาบาลขาติต ระการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ
ทั่วไป และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕:๖๒

สารบัญ
หน้า
บทนำ
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๑

ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓

จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๕

งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๕

เปรียบเทียบจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

๖

บทวิเคราะห์

๘

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๙

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑๐

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑๐

การวิเคราะห์ปีญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขป้ญหา

๑๕

การประหยัดงบประมาณ

๑๕

บทนา
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้จ ัด ทำรายงานการวิเคราะห์ผ ลการ
จัด ซื้อ จัด จ้าง ประจำปีง บประมาณ ๒๕๖๒ จากข้อ มูล การจัด ซื้อ จัด จ้า งทุก แหล่ง งบประมาณ ทุกวิธีการ ที่
ดำเนินการโดยงานพัสดุ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ งานเภสัซกรรม งานขันสูตร งานทันตกรรม และกลุ่ม
การพยาบาล โรงพยาบาลวัดโบสถ์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เก*อฐโ1*7 ลกฝ่ "โโลกร[วลโอก(ะV /\ร565รโฑ6ก* : เ7ฬ ที่กำหนดให้ส่วน
ราชการมีก ารวิเคราะห์ก ารจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ปีญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานเพื่อน0ามาพัฒ นาปรับ ปรุงการดำเนิน งาน และเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการปฏิบ ัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้างในปีงบประมาณต่อไป อีก ทั้งยัง เป็น การฟ้อ งปรามการเกิด ปีญ หาการ
ทุจริตคอรัปชั่นในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างอีกทางหนึ่ง
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์เซิงปริมาณและเซิง
คุณ ภาพ สรุปฟ้ญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การจัดหาพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปใข้ประโยขน่ในการดำเนินงานต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อ ให้เป็น ไปตามการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ
(เก*6ฐ1า^ 3กป 7 โลกรเวลโอก07 /\ร56ร5กา6ก* : 17/ทํ
๓. เพื่อ วิเ คราะห์ผ ลการจัด ซื้อ จัด จ้า งในปีง บประมาณ ๒๕๖๒ และปรับ ปรุง กระบวนงานให้ม ี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๑

การวิเคราะห์ผ ลตามแผนปฏิบ ัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้าง
ผลการดำเนิน การจัด หาพัส ดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
๑. ภาพรวมการจัด ซื้อ จัด จ้างพัส ดุป ระจำปีง บประมาณ ๒๕๖๒
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในโรงพยาบาลวัดโบสถ์ โดยจัดแบ่งเป็น ๒ หมวดหลัก ได้แก่ การ
จัดหาพัสดุทั่วไป งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้จัดซื้อ และการจัดหาพัสดุทางการแพทย์ จัดซื้อโดย
๔ หน่วยงาน คือ กลุ่มการพยาบาล งานเภสัชกรรม งานชันสูตร และกลุ่มงานทันตกรรม โดยมีผลการดำเนิน งาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้
ในปีง บประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลวัด โบสถ์ มีแ ผนการปฏิบ ัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้า ง จำนวน
๒,๔๖๓ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๗,๕๗๑,๘๒๘บาท (สามสิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
ยี่สิบแปดบาทถ้วน) และโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ
จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ
ที่

๑
๒
๓

แผนงาน

ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
(ริ1
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ั ฑ์
๔ ค่าซ่อมแซมครุภณ
๖ ค่าจ้างเหมาบริการ
๗ ค่าวัสดุและซ่อมแซม
ยานพาหนะ
๘ ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
๙ ค่าวัสดุนา้ํ มันเชือ้ เพลิง
๑๐ ค่าใช้จา่ ยไปราฃการ
๑๑ ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
๑๒ ค่าไฟฟ้า
๑๓ ค่านํา้ ประปา
๑๔ ค่าไปรษณียแ์ ละขนส่ง
๑๔ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๑๖ ค่าวัสดุเครือ่ งแต่งกาย
๑๗ ค่าวัสดุบริโภค
๑๔ ค่าวัสดุอน่ื
๑๙ ค่าเวซภัณฑ์ยา

วิธกี ารจัดชือ้ งบประมาณทีไ่ ด้รบั
จัดจ้าง
(บาท)

งบประมาณทีใ่ ช้
จริง (บาท)

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๔๘๘,๓๘๙.๙๓
๓๔๑,๗๗๔
๑,๐๔๓,๒๘๓.๘๖
๒๘,๔๐๙.๙๔
๔๐๘,๙๘๔.๘๑
๑,๒๓๒,๒๐๓.๓๐
๗๘1๔๓๓.๗๙

๔๖๐,๐๐๐
๔๙๒,๔๘๐
๑,๐๒๓,๓๖๒
๑๐๑,๙๔๑
๔๙๑,๗๘๖
๑1๔๔๙1๙๑๒
๘๓,๐๓๐

เฉพาะเจาะจง
๑๔๐,๐๐๐
๑๔๖,๐๒๑
เฉพาะเจาะจง
๔๘๖,๓๒๐
๔๒๔,๔๔๔๖๙
เฉพาะเจาะจง
๒,๗๑๔,๐๐๐
๑!)0^,(©น^่ึ
เฉพาะเจาะจง
๘๔,๐๐๐
๘๔๐๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓,๐๔๐,๖๙๓ ๓,๒๘๗,๘๗๘.๐๙
เฉพาะเจาะจง
๔๙๖,๔๗๓
๔๓๓,๐๙๗.๒๙
เฉพาะเจาะจง
๑๙,๑๙๐
๒๐,๗๔๓
เฉพาะเจาะจง
๑๗๘,๑๒๖
๓๓๐,๔๒๔.๖๑
เฉพาะเจาะจง
๑๓๔,๔๐๐
๑๓๔,๔๐๐
เฉพาะเจาะจง
๖๔๐,๐๐๐
๗๗๓,๓๗๗.๑๒
เฉพาะเจาะจง
๔๐,๘๖๐
๓๖,๐๙๔
เฉพาะเจาะจง ๑๒,๔๗๔,๘๐๗.๗๓ ๑๒,๓๖๗,๑๐๘.๔๒

งบประมาณที่ ดำเนินการ
ประหยัดได้
แล้วเสร็จ
(บาท)
ร้อยละ
-๒๘,๓๘๙.๙๓ ๑๐๐
๑๔๐,๘๐๖ ๑๐๐
-๑๙,๙๒๑.๘๐ ๑๐๐
๗๓,๔๔๑.๐๔ ๑๐๐
๑๘๒๘๐๑.๑๙ ๑๐๐
๑,๔๔๗,๔๘๙.๙๗ ๑๐๐
๔,๔๙๖.๒๑ ๑๐๐
๖,๐๒๑
๑๖๗,๗๖๔.๓๑
๒,๐๑๔๐๑๘
๐
-๒๔๗,๑๘๔
๖๓๓,๗๔.๗๑
๑,๔๖๓
๑๔๒,๒๙๙
๐
๑๒๓,๓๗๗
๔,๗๖๖
๑๐๗,๖๙๙.๓๑

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๒

ลำดับ
ที่

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๔
๒๖
๒๗

แผนงาน
ค่าวัสดุเภสัซกรรม
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์
ค่าวัสดุทนั ตกรรม
ค่าเวซภัณฑ์มใิ ช่ยา
ครุภณ
ั ฑ์งบค่าเสือ่ มฯ ๗๐'96
ครุภณ
ั ฑ์งบค่าเสือ่ มฯ ๒๐'96
ครุภณ
ั ฑ์งบค่าเสือ่ มฯ ๑0'96
ครุภณ
ั ฑ์งบค่าเสือ่ มฯ ๑๐'96

วิธกี ารจัดซือ้
จัดจ้าง

งบประมาณที่
ได้รบั (บาท)

เฉพาะเจาะจง
๒๖๔,๘๗๔
เฉพาะเจาะจง ๓1๙๔๒,๙๗๓.๔๔
เฉพาะเจาะจง ๒๘๒,๒๙๒.๔๗
เฉพาะเจาะจง
๒,๔๗๗,๗๖๖
เฉพาะเจาะจง
๑,๙๔๗,๓๑๐
เฉพาะเจาะจง
๒,๔๙๗,๑๒๐
เฉพาะเจาะจง
๖๑๔,๐๐๐
๖๔๐,๐๐๐
อ-ชเ๗0แก5

งบประมาณทีใ่ ข้
จริง (บาท)
๒๖๔,๔๙๐
๓,๙๘๒,๒๒๓.๓๐
๑๔,๙๓๓.๔๖
๒,๒๓๖,๖๗๒.๔๔
๑,๘๖๒,๔๑๒.๖๐
๒,๔๔๔,๑๒๐
๖๐๔,๐๐๐
๖๔๘,๐๐๐

งบประมาณที่ ดำเนินการ
ประหยัดได้
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
(บาท)
๓๘๔ ๑๐๐
-๓๙,๒๔๙.๗๕ ๑๐๐
๑๓๓,๓๔๙.๐๑ ๑๐๐
๓๔๑,๐๙๓.๔๔ ๑๐๐
๗๔,๘๗๐ ๑๐๐
๔๒,๐๐๐ ๑๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑๐๐
๒,๐๐๐ ๑๐๐

๓๗,๔๗๑,๘๒๘ ๓๔,๔๔๐,๑๒๓.๖๗ ๔,๖๙๗,๗๐๓.๑๒

๓

งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ท ณ,ท

เาน่กงาน
วัสดุ คอมพิวเตอร์
เดุ านบ้านงานครํว
มษณาและเผยแพร่
เแขมค?ภัณฑ์
เมาบ่ร่การ
:รเอมแซมยานพาหนะ

ทม่นเซิอเพลิง
กยไปราชการ
าส์ญ ญาณอิน เตอร์เนํต
าไฟฟ้า
ค่านาประปา
ค่าไปรษณีย์และรนส่ง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
I ค่าวัลดุเครองแต่งกาย
ค่าวัสดุบรโภค
I ค่าวัสดุอื่น
I ค่าเวชภัณ ฑ์ยา
I ค่าวัสดุเภสัชกรรม
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
I ค่าวัสดุทันตกรรม
ค่าเวชภัณ ฑ์มิใช่ยา
I ครุภัณ ฑ์งบค่าเลื่อมฯ 20^0
ครุภัณ ฑ์งบค่าเสือมฯ 20^0
I ครุภัณ ฑ์งบค่าเลื่อมฯ 10^0
ครุภัณ ฑ์งบค่าเลื่อมฯ า007อ

การจัด ซือ้ จัด จ้างถือ เปีน กระบวนการสำคัญ ในการบริห ารพัส ดุ จึงมีก ฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ
กฎหมาย มติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถ ือปฏิบ ัต ิเป็น จำนวนมาก โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ก ารจัดซื้อ จัดจ้างมีค วาม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด คุ้มค่า ได้พัสดุตรงตามความต้องการของผู้ใข้ เกิดประโยซน์สูงสุดแก่ทางราชการ
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

๔
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จึง
ได้จัดทำรายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ทั่งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ว่ามีมากน้อยเพียงใด ทบทวนกระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ผลจากการดำเนินการทำให้หน่วยงาน
สามารถประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด พร้อมทั่งบีญ หาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน และ
เสนอแนวทางในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างไร
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานพัสดุ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใล
ในการดำเนินงานจัดหาพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ (เก!:รฐโแV ลกป Iโลกรเวลโ©ก^ /\ร56รร๓6ก! : โโ/ป ที่
กำหนดให้ส่วนราขการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลวัดโบสถ์
ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามคางการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้๓

๑. จำนวนโครงการจำแนกตามวิธการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จากตารางดัง กล่าวข้างต้น โรงพยาบาลวัดโบสถ์ มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั่งสิ้น ๒,๔๖๓ โครงการ
พบว่า วิธ ีก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งสูง สุด คือ วิธ ีเ ฉพาะเจาะจง จำนวน ๒,๔๖๒ โครงการ คิด เป็น ร้อ ยละ ๙๙.๙๖
รองลงมาคือวิธี 6-เวฬปเก5 จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔
ตารางที่ ๑.๑ แสดงร้อยละจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน
วิธีตลาด
วิธีประกวดราคา
โครงการ อิเล็กทรอนิกส์
วิธีดัดเลือก
อิเล็กทรอนิกส์
วิธีสอบราคา
วิธีเฉพาะเจาะจง
(เะ-เฬลโโ6!)
(©-เวฬป!กรู)
๒,๔๖๓
๐
๐
๑
๐
๒,๔๖๒
ร้อยละ
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๔
๐.๐๐

๒. งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จาก
ตาราง จะเห็น ได้ว ่า งบประมาณในภาพรวมที่ใ ซ้ใ นการจัด ซื้อ จัด จ้า งของโรงพยาบาลวัด โบสถ์ มีจ ำนวน
๓๗,๕๗๑,๘๒๘ บาท (สามสิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) พบว่างบประมาณใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจำนวนสูงสุด จำนวน ๓๖,๙๒๓,๘๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖ และ
วิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (อ-เวฬปเกร) จำนวน ๖๔๘,๐๐๐ บาท คิด เป็น ร้อ ยละ ๐.๐๔ ของจำนวนเงิน
งบประมาณที่ใข้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ ๒.๑ แสดงร้อยละ จำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วย ะบาท
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกวดราคา
จำนวนงบประมาณ
วิธีตลาด
วิธ
วิธีสอบราคา
วิธีคัดเลือก
อิเล็กทรอนิกส์
(บาท)
อิเล็กทรอนิกส์
เฉพาะเจาะจง
(6-เวเชชเกร)
(^-1ฬลโ^61)
๓๖,๙๒๓,๘๒๘
๖๔๘,๐๐๐
๐
๐
๓๗,๕๗๑,๘๒๘
๐
(๐นึ่(2นึ่.
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๔
๐.๐๐
ร้อยละ

■ วิธีเฉพาะเจาะจง
I วิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์

จากตาราง ๑.๑ และ ๒.๑ จะพบว่าร้อยละของจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นสิ่งกำหนดวิธีการจัดหาพัสดุ ดังนั้น การจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จึงเป็นไป
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบีต และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๓. เปรียบเทียบจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ตารางที่ ๓.๑ เปรียบเทียบจำนวนโครงการจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

จำนวนโครงการ
ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

๒,๖๙๕

๒,๔๖๓

วิธจี ดั ซือ้ จัดจ้าง
วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(6-ช๒ชเกฐ)

วิธตี ลาด
อิเล็กทรอนิกส์
วิธคี ดั เลือก
(ธ-กาลโ!*6ป
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
๗
๐
๐
๐
๐

ปี

๒๕๖๒
๑

หน่วย ะโครงการ
วิธสี อบราคา
ปี

๒๕๖๑
๐

ปี

๒๕๖๒
๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง
ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

๒,๖๘๘

๒,๔๖๒

จากตารางที่ ๓.๑ จำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดหาพัสดุสำหรับงบประมาณ จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕:๖๒ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น จะเห็นใด้ว่าจำนวน
โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลดลงมากจากปีง บประมาณ ๒๕๖๑ คิดเป็น ร้อ ยละ ๘.๖๑ เมื่อ จำแนกตามวิธ ี
จัดซื้อจัดจ้าง พบว่าวิธีเฉพาะเจาะจงลดลงร้อยละ ๘.๔๑ แต่การจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6เวเ(ฬ!กร) กลับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๕.๗๑ ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๓.๒

เปรีย บเทีย บจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธ ีก ารจัด ซื้อ จัด จ้าง ระหว่างปีงบประมาณ

๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

หน่วย ะ บาท

วิธีจัดซือ้ จัดจ้าง
วิธตี ลาด
วิธปี ระกวดราคา
จำนวนเงินงบประมาณ
วิธเี ฉพาะเจาะจง
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
วิธคี ัดเลือก
วิธสี อบราคา
(อ-เวเปปเก?)
([ะ-กาลโเ;61:)
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒(1๖® ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒
๑๒,๓0๘, ๓๖,๙๒๓,
๑๑,๐๗๙, ๖๔๘,000
๒๓,๓๘๘,๔๘ ๓๗,๕๗๑,๘
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๖๘๓ ๘๒๘
๘00
๓
๒๘

จากตารางข้อ ๓.๒ การใช้จ ่า ยงบประมาณ จำแนกตามวิธ ีก ารจัด ซื้อ จัด จ้า ง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อ เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการใช้จ่าย เงิน
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถึงร้อยละ ๖๐.๖๔ เนื่องจากนโยบายการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ
๒๕๖๒ มีการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีจำนวนผู้ป่วยเช้ารับบริการ
ด้านการรักษาจำนวนมากขึ้น

บทวิเคราะห์
ใรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้ท ำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ได้
ดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้างไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบ ัติและมติค ณะรัฐมนตรีท ี่เกี่ยวช้อง มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็น มาตรฐานเดีย วกัน และมีการแข่งขัน ที่เป็น ธรรม ลดบีญ หาการทุจริตคอร์รัป ชั่น ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะวิเคราะห์ผ ลการจัด ซื้อ จัด จ้าง ใน ๒
ลักษณะ คือ ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณที่
จำแนกตามวิธ ีก ารจัด ซื้อ จัด จ้าง จากแหล่งเงิน งบประมาณและเงิน บำรุง ได้แก่ งบลง ทุนค่าครุภัณ ฑ์ท ี่ด ิน และ
สิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑. โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครง
การ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒,๔๖๓โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๙๙.๙๖ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ(ฬ1กร) จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔
งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ จำนวน ๒,๔๖๓ โครงการ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๗,๕๗๑,๘๒๘ บาท (สามสิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจำนวนสูงสุด ๓๖,๙๒๓,๘๒๘ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๙๖ รองลงมาคือการจัดหาวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวฬปเกร) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ ของ
จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒. การดำเนินงานดังกล่าว ประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความ
คุ้ม ค่า ความโปร่งใส มีป ระสิท ธิภาพ ประสิทธิผล และมีก ารแข่งขัน ที่เนิน ธรรม นอกจากนี้ย ัง สามารถเร่ง รัด
ดำเนิน การจัด ซื้อจัด จ้าง สอดคล้องกับ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปใต้ว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวัดโบสถ์โดยรวม เนินไปตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ และมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความคุ้มค่า ประหยัด
งบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ลดบีญ หาการทุจ ริต คอร์ร ัป ขั่น ในขั้น ตอนกระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า ง และประขาขนสามารถ
ตรวจสอบไต้
สรุป ผลและการปรับ ปรุงการดำเนิน งานด้านการจัด ซื้อ จัด จ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตามรายงานการวิเคราะห์
สรุป และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานต้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล
ขาติตระการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๓. บีญหาและอุปสรรค
๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
๕. แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. สรุป ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส การให้และการเปีดเผยข้อมูล
ถือ เนิน มาตรการสำคัญ ที่ส ่ง เสริม กระบวนการบีอ งกัน การทุจ ริต ที่เกิด ขึ้น ในกระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า งของ
หน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลวัดโบสถ์จึงจัดให้มีการเปีดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เนินธรรม บีองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง และการดำเนินการจัดหาพัสดุ เนินไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
การพัฒ นากระบวนงานด้านการจัด ซื้อ จัด จ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ พัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สรุปไต้ ดังนี้
๑. ให้ม ีการเปีดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง เนินไปตามกรอบการประเมิน ตามระเบียบ
๒. โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปฏิบัติตามประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางในการ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานงานพัสดุ เพื่อบีองกันผลประโยขน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำแบบแสดงความบริสุทธี้
ใจ ซึ่งแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนการรายงานขอซื้อขอจ้าง
๓. มีการดำเนินการตามกรอบแนวทาง การดำเนินการเพื่อล่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างและการกำกับติดตามการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง

๑๐
๒. การวิเคราะห์ค วามเสีย ง
จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ดำเนินการ ประกอบด้วย ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปีจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/
กิจกรรมควบคุม ดังนี้
ขั้น ตอนการวิเคราะห์ค วามเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ
ความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
๑.๑ ด้านนโยบาย

บีจจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง
ใม่มกี ารกำหนดนโยบาย
เพือ่ ให้ยดึ ถือและปฏิบตั ทิ ่ี
ซัดเจน
มีการเปลีย่ นแปลงระเบียบ
วิธปี ฏิบตั แิ ละมีหนังสือเวียน
เพิม่ เติมบ่อยครัง้
ผูบ้ ริหารทีค่ วบคุม กำกับดูแล
ไม่มกี ารกำหนดขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านทีซดั เจน

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
บุคลากรไม่มแี นวทางในการ
ปฏิบตั งิ านให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
ทำให้เกิดความสับสนต่อการ
ปฏิบตั งิ าน

๑. ๔ ด้านเจ้าหน้าที่

มีการเปลีย่ นแปลงเจ้าหน้าที่
รับผิดซอบ

ทำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านพัสดุใหม่
ยังไม่มคี วามเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับ
งานพัสดุทถ่ี กู ต้อง

๑.๕ ด้านการตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยงานไม่มเี จ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยตรง
และไม่มกี ลุม่ งานตรวจสอบ
ภายในเป็นการเฉพาะ

๑. ๒ ด้านระเบียบกฎหมาย

๑ . ๓ ด้านขัน
้ ตอนการ

ปฏิบตั งิ าน

ทำให้เกิดบีญหาการ
ปฏิบตั งิ านล่าข้า

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
กำหนดแนวทางเพือ่ ให้
บุคลากรยึดถือในการ
ปฏิบตั งิ านทีซดั เจน
ต้องให้ผปู้ ฏิบตั งิ านพัสดุเข้า
รับการผึเกอบรมเพือ่ เพิม่ พูน
ความรอย่างต่อเนือ่ ง
กำหนดแบบรูป แนวทาง
ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์
สำหรับดำเนินการทีซดั เจน
ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านพัสดุ
ทราบ เพือ่ ลดขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านให้เกิดความ
รวดเร็ว ถูกต้องและเป็น
ธรรม

ควรจัดหาบุคลากรด้านการ
ปฏิบตั งิ านพัสดุเพิม่ และ
จัดส่งเข้ารับการประซุม/
อบรม/สัมมนา เพือ่ เพิม
ความรูค้ วามสามารถ
เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ เป็นผูจ้ ดั ทำ
ควรจัดตัง้ กลุม่ งาน/งาน ที่
และตรวจสอบภายใน ทำให้ รับผิดซอบการตรวจสอบ
ภายในโดยตรง จะได้ซว่ ยใน
การตรวจสอบไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ทกุ ขัน้ ตอนอย่าง เรือ่ งการตรวจสอบเอกสาร
อีกครัง้
ทัว่ ถึง ทำให้การประเมิน
ความเสีย่ งและการควบคุม
สภาพแวดล้อมการบริหาร
จัดการพัสดุไม่ถกู ต้อง
ครบล้วนเป็นบีจจุบนั

๒. ปัญ หาด้านการจัด หาพัส ดุ
ความเสีย่ งทีม่ อื ยู่
การกำหนดความต้องการ

ปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง
ในการกำหนดความต้องการ
ในการจัดทำแผนขอ
งบประมาณ หน่วยงานทีฃ่ อ
ไม่มแี นวทางกำหนดความ
ต้องการใช้พสั ดุ ไม่ระบุความ
ต้องการใช้พสั ดุทข่ี ดั เจน

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
เปันเหตุให้ไต้พสั ดุไม่ตรงกับ
ความต้องการใช้งาน ราคาไม่
เหมาะสม และไม่ทนั ต่อการ
ใช้งาน

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ควรกำหนดนโยบายในการ
กำหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิบตั ทิ ข่ี ดั เจน
เพือ่ ให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดความ
ต้องการใช้พสั ดุ

๓. ปัญ หาด้า นการจัด ทำแผนการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
ความเสีย่ งทีมอี ยู่
การวางแผนการจัดหาพัสดุ

ปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง
ผลกระทบต่อหน่วยงาน
ความล่าใช้ในการเสนอแผน ทำให้หน่วยงานไม่สามารถ
และลงนามอนุมตั แิ ผนการ ดำเนินการจัดทำแผนได้ทนั
ตามระยะเวลาทีก่ ระทรวง
จัดซือ้ จัดจ้าง
กำหนด

๔. ปัญ หาด้านการดำเนิน การจัด หาพัส ดุ
ความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
ปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง
ผลกระทบต่อหน่วยงาน
การจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ คี วาม
ทำให้เกิดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด อาจเกิดข้อทักท้วงจาก
เร่งด่วน กระชัน้ ชิด
ข้อผิดพลาดในการ
หน่วยงานภายใน และ
ดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างตาม หน่วยงานภายนอกไต้
ระเบียบและกฎหมายที่
เกีย่ วช้องได้

๔. ปัญ หาด้านการตรวจรับ พัส ดุ
ปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง
ความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
ปัญหาบุคลากรทีเ่ ป็น
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ขาดความรูค้ วามเช้าใจ
ความชำนาญและทักษะที่
ถูกต้องเกีย่ วกับการตรวจรับ
พัสดุทดี ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
ทำให้การตรวจรับพัสดุ
เป็นไปอย่างล่าช้าด้านการ
จัดทำเอกสารประกอบการ
ตรวจรับพัสดุ

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
มีการติดต่อประสานงานกับ
งานแผนงานฯ หน่วยงานต้น
สังกัดก่อนการอนุมตั แิ ผนให้
ขัดเจน หากมีความเป็นโปใต้
ว่าแผนทีเ่ สนอขึน้ ไปนัน้ ผูม้ ี
อำนาจจะอนุมตั ใิ ห้จดั หาไต้
ในรายการใด ควรทำความ
เช้าใจกับฝ่าย/งานทีเ่ กีย่ วช้อง
เพือ่ ซักซ้อมการดำเนินการ
จัดซือ้ ให้ขดั เจน

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
เนือ่ งจากการจัดซือ้ จัดจ้าง
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มี
ระเบียบเพือ่ กำหนดวิธปี ฏิบตั ิ
และระยะเวลา ควรให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน
เพือ่ จะไต้มกี ารวางแผนการ
ทำงาน
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ควรมีการให้ความรูเ้ ฉพาะ
ต้าน และระเบียบทีเกีย่ วช้อง
แก่เจ้าหน้าทีหรือผูท้ เี ป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โดยตรง

๖. ป็ญ หาด้านการควบคุม งาน
บิจจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง
ความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
บิญหาช่างผูค้ วบคุมงานทีม่ า บุคลากรภายนอกทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ ให้เป็นช่างควบคุมงาน
จากหน่วยงานภายนอก
มีภาระงานด้นสังกัดจำนวน
มาก และมีบคุ ลากรด้านนี้
จำนวนน้อย

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
การดำเนินการเกีย่ วกับการ
ปรับปรุงก่อสร้างต่าง ๆ
เป็นไปอย่างล่าซ้ากว่าปกติ
ทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า
กว่าทีก่ ระทรวงกำหนดไว้

๗. ป็ญ หาด้านการควบคุม พัส ดุ
ผลกระทบต่อหน่วยงาน
ปีจจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง
ความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
โรงพยาบาลต้องสูญเสีย
สถานทีจ่ ดั เก็บไม่เพียงพอ
พัสดุเกิดการสูญหาย /
ด้นทุนการซดเซยความสูญ
ทำให้การจัดเก็บไม่เป็น
เสียหาย
หาย ความเสียหายทีเ่ กิด
ระเบียบ
ขึน้ กับพัสดุทจ่ี ดั เก็บ

๘. ปีญ หาด้านการจำหน่ายพัส ดุ
บิจจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสียง
ความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
รายการพัสดุทซ่ี ำรุด
มีพสั ดุทเ่ี สือ่ มสภาพ หมด
เสือ่ มสภาพ ไม่ตรงตามข้อมูล
ความจำเป็นในการใช้งาน
ทีม่ อี ยู่ ทำให้การเสาะหา
เป็นจำนวนมาก
เป็นไปด้วยความยากลำบาก

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
ทำให้มรี ายการพัสดุ
เสือ่ มสภาพอยูเ่ ป็นจำนวน
มาก ทำให้มตี น้ ทุนด้านพัสดุ
ของโรงพยาบาลมากขึน้ แต่มี
พัสดุทใ่ี ช้งานได้จริงน้อย

ขั้น ตอนการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
๑. ความเสียงระดับตามาก คะแนน ๑-๔
คะแนน ๔-๘
๒. ความเสี่ยงระดับตํ่า
๓. ความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน ๘-๑๔
คะแนน ๑๔-๒๐
๔. ความเสี่ยงระดับสูง
๔. ความเสี่ยงระดับสูงมาก คะแนน ๒๑-๒๔

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน
เป็นผูช้ ว่ ยช่างเพือ่ ควบคุม
งาน และควรมีการผึเกอบรม
ด้านนีใ้ ห้แก่เจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
การมอบหมายอย่างต่อเนือ่ ง
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
จัดทำสถานทีจ่ ดั เก็บพัสดุเพือ่
รอส่งมอบ, รอเก็บเช้าคลัง,
รอจ่าย อย่างเป็นระบบ และ
ควรติดตัง้ กล้องวงจรปีดใน
คลังเก็บพัสดุอย่างครอบคลุม
และทัว่ ถึง รวมทัง้ ต้องมี
เจ้าหน้าทีเ่ ช้าปฏิบตั ิการเป็น
การประจำภายในคลังพัสดุ
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
หาแนวทางในการจัดเก็บ
พัสดุเสือ่ มสภาพ โดยให้แต่
ละฝ่าย/งาน แจ้งเจ้าหน้าที่
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารยกเลิกการใช้
งาน/ส่งเก็บเพือ่ รอจำหน่าย

การวิเคราะห์ร ะดับ ความเสี่ยงของการจัด ซื้อ จัด จ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ขัน้ ตอน
๑ . ด้าน

วัตลุประสงค์

-เพือ่ ให้การ
สภาพแวดล้อม ดำเนินงาน
ทัว่ ไปในการ ด้านพัสดุมี
จัดการงาน
ความถูกต้อง
พัสดุ
โปร่งใสตาม
ระเบียบ
หลักเกณฑ์
ของทาง
ราชการ

๒.ด้านการ
จัดหาพัสดุ

๓.ด้านการ
จัดทำแผนการ
จัดซอจัดจาง
๔.ด้านการ
ดำเนินการ
จัดหาพัสดุ
๔.ด้านการ
ตรวจรับพัสดุ

ความเสีย่ ง

บีจจัยเสีย่ ง

๑.๑ดาน
นโยบาย

การประเมินความเสีย่ ง
การประเมิน
ผล
โอกาส
ความเสีย่ ง
กระทบ

ลำดับ
ความ
เสีย่ ง

คะแนน

ระดับ

๑

๖

- ให้มกี ารกำหนด
นโยบาย เพือ่ ให้ยดึ ถือ
และปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน
๑.๒ดาน
- มีการเปลีย่ นแปลง
ระเบียบ
ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ และมี
กฎหมาย
หนงสือ เวิยนเพืม่ เติม
ปอยครัง้
๑.๓ด้าน
- ผูน้ ริ หิาริทค่ี วบคุม
ขัน้ ตอนการ กำกับ ดูแล ไม่มกี าร
ปฏิบตั งิ าน กำหนดขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจน
๑ . ๔ด้าน
-มีการเปลีย่ นแปลง
เจัาหนาทีผ่ รู้ บั ผ๊ดซอบ
เจ่า,หนาท
๑.๔ด้าน การ •หน่วยงานไม่มี
ตรวจ สอบ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
ภายใน
ภายในโดยตรง

๒

๒

๓

๔

๑๔

(ริ1

๒

๒

๓

๖

๒

๔

๓

๔

๑๔

๓

๑

๓

๓

๙

๓

(^

๒.๑การ
•หน่วยงานทีข่ อพัสดุไม่มี
กำหนดความ แนวทางกำหนดความ
ต้องการ
ต้องการใช้พสั ดุและไม่
ระบุความต้องการที่
ชัดเจน
๓.๑การ
•การเสนอแผนจัดหา
วางแผนการ พัสดุและการอนุมตั แิ ผน
จัดหาพัสดุ ล่าข้า
•มีการดำเนินการนอก
๔.๑การ
จัดซอจัดจัาง แผนทีก่ ำหนดไว้
ทีเ่ ร่งด่วนกระ
ขัน้ ชิด
๔.๑การ
•บุคลากรทีเ่ ป็น
ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับ
ไม่เ,ปนี 'โปตาม พัสดุ ขาดความรูค้ วาม
สัญญาหรือ เข้าใจ ความชำนาญ
ข้อกำหนด ทักษะทีด่ ใี นการตรวจรับ
พัสดุ

๓

๔

๑๒

๓

๓

๓

๓

๙

๓

๖

๓

๓

๙

๓

(^

๓

๓

๙

๓

(^

(^

๖.ด้านการ
ควบคุมงาน

๗.ด้านการ
ควบคุมพัสดุ
๘.ด้านการ
จำหน่ายพัสดุ

๖.๑ช่าง
ควบคุมงาน
ทีม่ าจาก
หน่วยงาน
ภายนอกไม่
สามารถเข้า
ป ฏ ิบ ัต งิ านได้
เนือ่ งจากมี
ภาระงานที่
มาก
๗.๑พัสดุมี
การสูญหาย/
เสียหาย
๘.๑ม พี สั ดุ
เสือ่ ม สภาพ
หมดความจำ
เป็นในการใข้
งานจำนวน
มาก

-การส่งมอบงานเกิด
ความล่าข้า ทำให้การ
จัด ทำเอกสารล่าข้าไม่
เป็นไปตามสัญญา

๒

๓

๖

๓

๕

พัสดุมกี ารสูญหาย
เนือ่ งจากไม่มที เ่ี ก็บที่
ปลอดภัย
-เจ้าหน้าทีผ่ ใู ข้งาน ขาด
ความรูค้ วามเข้าใจ เมือ่
พัสดุขำรุดไม่ลง่ คืนงาน
พัสดุเพือ่ ทำการจำหน่าย

๒

๔

๘

๔

๕

๓

๓

๙

๒

๕

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง จะเห็นว่าโรงพยาบาลวัดโบสถ์มีความเสี่ยงสูงดังนี้
๑. ด้านบีจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ใหม่ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ทำให้เพิ่ม
ภาระในการแก สอนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับงานใหม่
แนวทางแก้ไข : ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร 1 ข่ว ยเหลืองาน 1 จัดสวัสดิการที่ดีและ
เหมาะสม
๒. ด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมาย
อำนาจ การจัดหาต่าง ๆ ของผู้บริหาร ทำให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและมีความ
เลี่ยงที่จะให้เกิดข้อผิดพลาดมากยิ่งขึ้น
แนวทางแก้ไข : ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่ๆ และติดตามความเปลี่ยนแปลงให้ทุกๆด้าน ให้
ทันเวลา
๓. ด้านการจัดเก็บพัสดุ ที่มพ
ี ัสดุสูญหาย ทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องการด้นทุนค่าใข้จ่ายทีส
่ ูญเสีย
โดยไม่สมเหตุผล เนื่อ งจากการคลัง เก็บ พัส ดุไ ม่เพีย งพอ ไม่เป็น ระบบและมีร ะเบีย บ มีก ารเดิน เข้า ออกของ
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ได้ตามสะดวก
แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่พัสดุขออนุมัติปรับปรุงคลังเก็บพัสดุให้มีความมิดชิด แข็งแรง เป็นลัดส่วน เฉพาะ
เจ้าหน้าที่โดยตรง แบ่งแยกการจัดเก็บ และรอจำหน่ายอย่างเป็นลัดส่วน
สำหรับประเด็นความเขื่อเรื่องอื่น ๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง-ตา) สามารถทีจะ
แก้บีญหา'โป,พร้อม ๆ กับ การปฏิบ ัต ิง านปกติไ ด้ในการวางแนวทางการปฏิบ ัต ิง านด้านพัส ดุ เป็นไปเพื่อความ
โปร่งใสในการจัด ซื้อ จัด จ้างและมีม าตรฐานมากยิ่งขึ้น สะดวกต่อการตรวจสอบ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้อง
ปฏิบ ัต ิตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณ ธรรม เพื่อ ให้ก ารจัด ซื้อ จัด จ้างมีค วามประหยัด คุ้มค่าและก่อให้เกิด
ประโยขน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

(5)๔

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
๑. การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน กำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ อาจทำให้การดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
๒. หน่วยงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คลาดเคลื่อน เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและความซับซ้อนของครุภัณฑ์ ทำให้ขั้นตอนการกำหนด
รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะนั้นมีระยะเวลานาน และมีความคลาดเคลื่อนไปจากการใซ้งาน และทำให้เพิ่ม
ระยะในการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมากจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทำให้สูญเลียเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้นแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นที่พึงพอใจ
๓. การกำหนดราคากลางใหม่ ตามมาตรการเร่ง รัด การใช้จ ่า ยเงิน งบประมาณและการปฏิบ ัต ิต าม
ระเบียบที่กำหนด
๔. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน
๔. ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบที่ภาครัฐกำหนด
๖. บุคลากรในสายงานพัสดุ ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และองค์ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

แนวทางแก้ไขและปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๔๖๓

๑. จัดทำแผนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งต่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ลามารถจัดหาไต้ทันตามข้อสั่งการของกระทรวง
๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการประขุม/อบรม/สัมมนา ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ทักษะความสามารถให้มากยิ่งขึ้น
๓. เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ไต้รับเพื่อ ดำเนินการจัดหาตามขั้นตอน
๔. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๔. จัดทำผังและขี้แจงรายละเอียด
- กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
- กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ
- กำหนดวันที่ดำเนินการ
- กำหนดผู้รับผิดขอบ ผู้ติดตามการดำเนินการ
๖. ศึกษาทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการทุกขั้นตอนตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐
๗. ขออนุมัติผู้บริหาร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ในต้านการจัดหาอุปกรณ์ประกอบ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

๔. การประหยัดงบประมาณ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๒,๔๖๓ โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นเฉลี่ยร้อยละ
๑๐๐ โดยสามารถประหยัดงบประมาณไต้ จำนวน ๔,๖๙๗,๗๐๓.๑๒ บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
สามบาทสิบสิงสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๐ สำหรับ การจัดซื้อ จัดจ้างในวัส ดุบ างรายการที่มีจำนวนมากกว่า
วงเงินงบประมาณตามแผนที่ไต้จัดทำไว้ เนื่องจากมีการใช้เร่งต่วน นอกแผนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเวขภัณฑ์ยา
ที่มีผู้ปวยเข้ารับการรักษาจำนวนครั้งมากขึ้น ทำให้เวขภัณฑ์ยาที่จัดซื้อเดิมไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
งานพัสดุ โรงพยาบาลวัดโบสถ์
๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๒
ผู้จัดทำ

