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ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี (ที่ผ่านมา)
 มีการดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1 หนังสือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ที่ พล 0232.301.1.1/498 ลงวันที่
2 ธันวาคม 2562
เรื่องขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และนามาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บน website ของ
หน่วยงาน
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีลักษณะ
เป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ รายงานสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด การ
วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขในการปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ
1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชนครไทย
2 Print Screen จากเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
http://www.nktcph.go.th
 ไม่มีการดาเนินการ
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

คานา
รายงานผลการจั ดซื้อจั ดจ้างฉบับนี้ ทาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ ปัญ หาอุป สรรค การจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งปัจจัยภายนอกและ
ภายในองค์กร ที่ส่งผลให้ดาเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้เป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
29 พฤศจิกายน 2562

สารบัญ
เรื่อง

หน้า
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-------------------------------กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มี หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดหา
พัสดุต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โดยได้ดาเนิ นการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา
พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณตามพระราชบั ญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
ต่างๆ ภายใต้ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และภายใต้ขอ้ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
ทุกวิธีการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ กาหนดให้ ส่ ว นราชการวิเคราะห์ ร้อยละของจานวน
รายการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์
ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์
ความเสี่ย ง การวิเคราะห์ ปัญ หาอุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ ความสามารถในการประหยัด
งบประมาณ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจั ดจ้าง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตารางที่ 1 ร้อยละของจานวนรายการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 24562 จาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
ที่
1
2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม

จานวนรายการ
(งาน/โครงการ)
9

ร้อยละของจานวนรายการ
(งาน/โครงการ)
0.36

2,509
2,518

99.64
100

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็ นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด จานวน 2,509 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.64 รองลงมาเป็นวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) จานวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.36 ตามลาดับ แสดงได้ดังภาพแผนภูมิ ที่ 1 เนื่องจากวงเงินงบประมาณ
ในการจัดหาส่วนใหญ่เป็นเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) และเป็นวงเงินเล็กน้อย จึงทาให้การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีจานวนรายการมากที่สุด

-2แผนภูมิที่ 1 : แผนภูมิแสดงจานวนร้อยละของจานวนรายการ
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
0.36%

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีเฉพาะเจาะจง

99.64%

ตารางที่ 2 ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 24562
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง
ที่
1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
2 วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม

จานวนงบประมาณ
81,447,981.44

ร้อยละของจานวนเงิน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง
52.54

73,587,981.44
155,035,962.85

47.46
100

จากตารางที่ 2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแสดงตามจานวนงบประมาณที่ดาเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง
จ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง แสดงให้ เห็ น ว่ า ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ ใ ช้ เงิ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น
155,035,962.85 บาท โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มากที่สุด เป็น เงิน 81,447,981.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.54 และใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นลาดับรองลงมา เป็นเงิน 73,587,981.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.46 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 2 : จานวนร้อยละของงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

47.46%

52.54%

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีเฉพาะเจาะจง

-3ตารางที่ 3 ร้อยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ลาดับ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง
ที่
1 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
2 วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม

งบประมาณที่ได้รับ

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

81,447,981.44

70,985,535

73,587,981.44
155,035,962.85

ประหยัด
ร้อยละ
งบประมาณ
10,462,446.44 12.85

65,450,781.54 8,137,199.90 11.06
136,436,316.54 18,599,646.34 23.91

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถ
ประหยั ดงบประมาณได้ร้อยละ 23.91 โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สามารถประหยัดงบประมาณ เป็นเงิน 10,462,446.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.85 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด และ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นลาดับรองลงมา สามารถประหยัดงบประมาณ เป็นเงิน 8,137,199.90 บาท
คิดเป็นร้อยละ 11.06 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 3 : จานวนร้อยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.06

12.85

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีเฉพาะเจาะจง
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย ง การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ น การ
วิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ
ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ ทั บ ซ้อน ได้แก่ ระดับ โอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ ยง (Likelihood) และความรุน แรงของ ผลกระทบ
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็น
ตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

ระดับ ของความเสี่ ย ง (Degree of Risk) แสดงถึงระดั บ ความส าคั ญ ในการบริห ารความเสี่ ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15–25คะแนน
9–14คะแนน
4–8คะแนน
1–3คะแนน

-5ในการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งจะต้ อ งมี ก ารก าหนดแผนภู มิ ค วามเสี่ ย ง (Risk Profile) ที่ ได้ จ าก การ
พิจารณาจัดระดับ ความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ต่า (Low)
ปานกลาง (Medium)

คะแนนระดับความเสี่ยง
1–3 คะแนน
4–8 คะแนน

เสี่ยงสูง (High)
9–14 คะแนน
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15–25 คะแนน

มาตรการกาหนด

การแสดงสี
สัญลักษณ์
ยอมรับความเสี่ยง
สีเขียว
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ สีเหลือง
ควบคุมความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีส้ม
มีมาตรการลด และประเมินซ้า สีแดง
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelehood)

-6การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์

โอกาส

1. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผิดพลาดและ
กระทาไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบของ
ทางราชการ
2. การกาหนด
ราคากลางและ
คุณลักษณะเฉพาะ
งานก่อสร้างล่าช้า

- นโยบายของรัฐบาล
ทาให้ต้องจัดหาพัสดุอย่าง
เร่งดาเนินการเพื่อให้เสร็จ
ทันตามเวลาที่รัฐบาล
กาหนด

เพื่อลดความผิดพลาดใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการกระทาที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ

- ภาระงานของผู้ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการมีมาก
การจัดทาราคากลางและ
คุณลักษณะเฉพาะ จึงทาได้
ล่าช้า
- เนื่องจากระบบ e-GP
ไม่มีความเสถียรและ
มีผู้เข้าใช้งานระบบนีเ้ ป็น
จานวนมาก ทาให้เข้าใช้งาน
ระบบได้บ้างไม่ได้บ้าง โดย
ต้องใช้เวลาในการทางาน
หลายขั้นตอน ทาให้เกิด
ความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน
- บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอ เพราะมีภาระ
งานที่จะต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบที่เพิม่
มากขึ้น
- บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในปัจจุบัน ยังขาดความ
เข้าใจในระเบียบและวิธี
ปฏิบัติ
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เรื่องการกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ ยังมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน ในเรื่อง
ของรายละเอียด และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติทาให้เกิด
ความผิดพลาด

3. การเข้าระบบ
บันทึกข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP
ไม่เสถียร

4. การขาดแคลน
บุคลากรที่ทา
หน้าที่ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง

๕. การกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ ยังมี
คลาดเคลื่อน

๔

ผล
กระทบ
5

ระดับ
ความเสี่ยง
2๐
(สูงมาก)

ลาดับ
ความเสี่ยง
1

เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ในกระบวนการจัดจ้าง
งานก่อสร้าง

๕

4

20
(สูงมาก)

1

เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้า
ทางานในระบบ e-GP
ได้อย่างมีเสถียรภาพ

4

๓

12
(สูง)

2

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

3

4

1๒
(สูง)

2

เพื่อให้การกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง

4

5

20
(สูงมาก)

1

-7โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในองค์กร เป็นผลให้
การดาเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้ทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปได้ดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ยังคงมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการดาเนินงาน ซึ่งต้องดาเนินการให้เ ป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ทาให้จัดหาพัสดุต้องเร่งดาเนินการให้ทันตามเวลาที่รัฐบาลกาหนด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทที่ าให้เกิดความ
เสียหาย หรืออาจเกิดความผิดพลาด ทาให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้รับผิดชอบการดาเนินการจัดหาพัสดุ จึงมี
ความเสี่ยงที่จะกระทาไม่ถูกต้องตามระเบียบเป็นอย่างมาก
2. ปัญหาความล่าช้าในการกาหนดราคากลาง ยังคงเป็นปัญหาสาคัญในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งในเรื่องการกาหนดราคากลางท้องถิ่น และการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
จาเป็นต้องขอรับการสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานภายนอก เช่น สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดังกล่าว แต่เนื่องจากภาระงานของผู้ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการมีมาก การจัดทาราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ จึงทาได้ล่าช้า ซึ่งในอนาคตก็ยังคงเป็นปัญหาสาคัญอยู่
3. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เป็นไปด้วยความยากลาบาก เนื่องจากระบบ e-GP
ไม่มีความเสถียรและมีผู้เข้าใช้งานระบบนี้เป็นจานวนมาก ทาให้เข้าใช้งานระบบได้บ้างไม่ได้บ้าง โดยต้องใช้เวลาในการ
ทางานหลายขั้นตอน ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากจาเป็นต้องใช้เอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เพราะมีภาระงานที่จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่เพิ่มมากขึ้น และบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ยังขาดความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ และเมื่อมีปัญหาในวิธี
ปฏิบัติกใ็ ช้เวลานานในการแก้ไขปัญหา
๕. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในเรื่อง
ของรายละเอียด และระเบียบวิธีปฏิบัติทาให้เกิดความผิดพลาด
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3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้ดาเนินการจั ดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ส่งผลให้ดาเนินการไม่เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ยังคงมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการดาเนินงาน ซึ่งต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ทาให้การจัดหาพัสดุต้องเร่งดาเนินการ ซึ่งอาจเป็นเหตุทาให้เกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความ
ผิดพลาด ทาให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้รับผิดชอบการดาเนินการจัดหาพัสดุมีความเสี่ยงที่จะกระทาไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบเป็นอย่างมาก ประกอบกับการยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทาให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้า
2. ปัญหาความล่าช้าในการกาหนดราคากลางยังคงล่าช้าในปี พ.ศ.2561 ซึ่งในเรื่องการกาหนดราคา
กลางท้องถิ่น การกาหนดคุณ ลั กษณะเฉพาะของพัส ดุ จาเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เนื่องจากภาระงานของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการมีมาก การจัดทาราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจึงทาได้ล่าช้า ซึ่งในอนาคตก็ยังคงแก้ไขปัญหานี้ยังไม่ได้
3. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เป็นไปด้วยความยากลาบาก เนื่องจากระบบ e-GP
ไม่เสถียร เข้าระบบได้บ้างไม่ได้บ้าง ใช้เวลาในการทางานหลายขั้นตอนมาก ทาให้ เกิดความล่าช้าในการปฏิบั ติงาน
เนื่องจากจาเป็นต้องใช้เอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ทางานด้วยความเครียด เนื่องจากถูกจากัดด้วยเวลา ไม่สามารถใช้ชีวิตได้
ตามปกติ พฤติกรรมการดารงชีวิตเปลี่ยนไป ไม่มีเวลาพักผ่อน ทาให้รู้สึกท้อถอย
4. บุ คลากรในการปฏิบั ติงานไม่เพียงพอ เพราะต้องมีภ าระงานที่จะต้องดาเนินการให้ เป็นไปตาม
ระเบี ย บที่เพิ่ ม มากขึ้น และยั งขาดความเข้าใจในระเบี ยบและวิธีป ฏิบั ติ และเมื่อ มีปั ญ หาในวิธีป ฏิบั ติก็ ไม่ ส ามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
5. การจัดซื้อจัดจ้างยังดาเนินการล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ส่งหลักฐาน
การก่อหนี้ผูกพันในโครงการล่าช้า และยังขาดความเข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ซึ่งอาจทาให้เกิดความ
ผิดพลาด ทาให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
6. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในเรื่อง
ของรายละเอียด และระเบียบวิธีปฏิบัติทาให้เกิดความผิดพลาด
แนวทางการแก้ไข
1. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทางานให้กับเจ้าหน้าที่มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน
3. ทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการ ให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
โดยการจัดทาขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
4. ทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เข้าใจขั้นตอน
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และตรวจสอบอีกครั้งก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
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4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชนครไทย ได้ รับ จั ดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน และงบลงทุน จานวน 2,518 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 155,035,962.85 บาท
- จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) จ านวน 9 รายการ เป็ น เงิ น
81,477,981.44 บาท จั ด ซื้ อ จั ด จ้ างแล้ ว เสร็ จ เป็ น จ านวนเงิน ทั้ งสิ้ น 70,985,535 บาท สามารถประหยั ด
งบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,492,446.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.85
- จั ดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 2,509 รายการเป็นเงิน 73,587,981.44 บาท
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 65,450,781.54 บาท สามารถประหยัดงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น
8,137,199.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.06
รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบดาเนิ นงาน และงบลงทุน จานวน 2,518 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 155,035,962.85 บาท
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 136,436,316.54 บาท สามารถประหยัดงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น
18,599,646.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.91
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5. แนวทางแก้ไขในการมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้นาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ ซึ่งต้องเน้นในเรื่องการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น
๒. ทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการ ให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
โดยการจัดทาขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
3. ทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เข้าใจขั้นตอน
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และตรวจสอบอีกครั้งก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง แต่งตั้งจากบุคคลในท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล
----------------------------

หลักฐานเชิงประจักษ์ EB 1
หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และนามาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บน website ของหน่วยงาน
Print screen การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และนามาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่ผ่านเว็บไชด์ http://web.nktcph.go.th/wpcontent/uploads/2019/12/EB01%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%
E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0
%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%
B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9
%89%E0%B8%B2%E0%B8%8762%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%99%E0%B8%84.pdf

-2-

-3-

