การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 2562
1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
1.1.งบประมาณภาพรวมของหนวยงาน จําแนกเปนรายหมวด และ แสดงสัดสวนการจัดซื้อจัดจ"าง
แตละประเภท
1.1.1. การจัดซื้อจัดจ"าง งบคาเสื่อม 22 โครงการ จํานวนเงิน 4,849,๐๐๐.๐๐ บาท
1.1 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 โครงการ คิดเปน 2,292,000.00 บาท
1.2 วิธีประกาศเชิญชวน E-bidding 2 โครงการ คิดเปน 2,557,000.๐๐ บาท
1.3 วิธีคัดเลือก
๐ โครงการ คิดเปน ๐.๐๐ %
1.1.2 การจัดซื้อจัดจ"าง งบดําเนินงานปกติ 954 โครงการ จํานวนเงิน 5,409,296.72 บาท
1.1 วิธีเฉพาะเจาะจง 954 โครงการ คิดเปน 5,409,296.72 บาท
1.2 วิธีประกาศเชิญชวน ๐ โครงการ คิดเปน ๐.๐๐ บาท
1.3 วิธีคัดเลือก
๐ โครงการ คิดเปน ๐.๐๐ บาท
กราฟแสดงงบประมาณ

งบประมาณ

งบดําเนิงานปกติ
งบคาเสื่อม

35.58
64.42

กราฟแสดงงบประมาณ แยกตามวิธีจัดซื้อจัดจ"าง

งบดําเนินงานปกติ
0
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วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกาศเชิญ
ชวน E-bidding
วิธีสอบราคา

0.00
52.73

งบค'าเสื่อม
47.27
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1.2.วิเคราะหCผลการจัดซื้อจัดจ"างประจําปE 2562
1.2.1..การจัดซื้อจัดจ"าง งบคาเสื่อม 22 โครงการ จํานวนเงิน 4,849,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเปนวิธีการ
จัดซื้อจัดจ"าง โดย
1.4 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 โครงการ คิดเปน 90.91 %
1.5 วิธีประกาศเชิญชวน E-bidding 2 โครงการ คิดเปน 9.๐9 %
1.6 วิธีคัดเลือก
๐ โครงการ คิดเปน ๐.๐๐ %
งบค'าเสื่อม แยกตามวิธีจัดซิ้อจัดจาง
0.00
9.09
วิธี

งบค'าเสื่อม แยกตามงบประมาณ
0.00
วิธี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
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วิธีประกาศเชิญ
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วิธีประกาศเชิญ
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วิธีสอบราคา

วิธีสอบราคา

1.2.2 การจัดซื้อจัดจ"าง งบดําเนินงานปกติ 954 โครงการ จํานวนเงิน 5,409,296.72 บาท
แยกเปนวิธีการจัดซื้อ โดย
๒.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง 954 โครงการ คิดเปน ๑๐๐.๐๐ %
๒.๒ วิธีประกาศเชิญชวน ๐ โครงการ คิดเปน ๐.๐๐ %
๒.๓ วิธีคัดเลือก
๐ โครงการ คิดเปน ๐.๐๐ %
รายการ
แผนจัดซื้อวัสดุประจําปE
การจัดซื้อจัดจ"าง
-เชิญชวนทั่วไป E-bidding
-ประมูลราคา
-สอบราคา
-คัดเลือก
-วิธีเฉพาะเจาะจง (ตกลงราคา)
-การจ"างเหมาบริการ

หน'วย
แผน

2560
1

ปริมาณงาน
2561
1

ครั้ง

N/A
1
2
0
572
136

0
1
1
0
816
197

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ราย

หมายเหตุ
2562
1
0
0
0
0
954
192

แผนภูมิแสดงการจัดซื้อจ"าง เปรียบเทียบปE 2559-2562
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จากแผนภูมิ พบวา ปริมาณการจัดซื้อจัดจางเพิ่มขึ้น เนื่องจาก จํานวนผูมารับบริการเพิ่มมากขึ้น มีการซื้อวัสดุ
ทดแทนของเดิมที่ชํารุด

แผนภูมิแสดงมูลคาการจัดซื้อจ"าง เปรียบเทียบปE 2560-2562
มูลคา(บาท)
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6000000

5,409,296.72

5000000
4000000
3000000

2,360,873.29

2000000
1000000
0

708

954

816

2560

2561
การซื้อจาง

2562

ป&

มูลค'า

จากแผนภูมิ พบวา มูลการจัดซื้อจัดจ"างลดลงในปE 2562 เมื่อเทียบกับปEที่ผานมา ร"อยละ 3.93
เนื่องจาก มีการควบคุมการจัดซื้อจัดจ"างตามแผนที่รัดกุมมากขึ้น หมวดวัสดุที่มีการจัดซื้อมากที่สุด ได"แก วัสดุ
การแพทยC โดยเฉพาะ ออกซิเจนทางการแพทยC เนื่องจาก โรงพยาบาลมีโครงการการดูแลผู"ปSวยติดเตียงที่บ"าน โดย
ผู"ปSวยสามารถยืมถังออกซิเจนไปใช"ที่บ"านได"

2.การวิเคราะหความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจาง
ความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยง
แนวทางป8องกันและแกไข
การจัดหาพัสดุ
1. การแบงซื้อ/จ"าง
1. จัดทําแผนปฏิบัติจัดซื้อ/จ"าง

2.การซื้อด"วยเงินสด ที่มีการออก 1.ติดตอคูค"าเพื่อให"เปXดเครดิต
หลักฐานเปนบิลเงินสด
สินค"า
การควบคุมและเก็บรักษา
1. พัสดุบางรายการจัดเก็บไม
ถูกต"อง
การตรวจรับพัสดุ
1. สงเอกสารการจัดซื้อจ"างลาช"า

1. มีการตรวจสอบพัสดุและแยก
ประเภทพัสดุให"ถูกต"อง
2. พัสดุที่เปนสารอันตรายควรจัด
ห"องแยกไว"ตางหาก

ผลลัพธที่เกิดขึ้น
1. ปฏิบัติถูกต"องตาม พรบ.ฯ
2. ได"พัสดุในราคาที่เหมาะสม
3. ได"รับพัสดุครบถ"วน ถูกต"องตรง
ตามความต"องการใช"งานทันเวลา
1. ปฏิบัติถูกต"องตาม พรบ.ฯ
2.เจ"าหน"าที่ และผู"เกี่ยวข"องมีความ
บริสุทธิ์ใจ โปรงใส
1. เกิดความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยCสิน
2. ควบคุมการติดเชื้อใน รพ. ตาม
หลักปฏิบัติมาตรฐานของ IC

1.ประชุมซักซ"อมความเข"าใจแนว 1.ตรวจรับพัสดุครบถ"วน ถูกต"อง
ทางการตรวจรับพัสดุตาม พรบ.ฯ ทันเวลา
2.กําหนดวันในการสงเอกสารการ 2.ปฏิบัติถกู ต"องตาม พรบ.ฯ
ซื้อจ"างในใบเสนอความต"องพัสดุ
ทุกครั้ง

3.วิเคราะหป>ญหาและอุปสรรค / ขอจํากัด
ศักยภาพและ
ขอจํากัด
ดานผูปฏิบัติงาน
1. อัตรากําลังไม
เพียงพอกับภาระ
งาน

ศักยภาพ

ขอจํากัด

-จัดหาพัสดุ
เจ"าหน"าที่ 2 คน
- การจัดซื้อ/จ"าง และ ทําเอกสาร -ข"าราชการ 1 คน
จัดซื้อ/จ"าง
-ลูกจ"างประจํา 1 คน
- ทําหน"าที่เกี่ยวกับควบคุมและ
จําหนายพัสดุ
- ทําหน"าที่ตัดจายวัสดุจากคลัง
-รายงานวัสดุคงคลัง
- บันทึกข"อมูล e-Gp
-รายงานพัสดุ

แนวทางป8องกัน
- ขออนุมัติขึ้นปฏิบัติงาน
นอกเวลา
- ให"เจ"าหน"าที่ใน
หนวยงานได"เข"ารับการ
อบรมเพิ่มศักยภาพด"าน
การบริหารงานพัสดุ

4.วิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
หน'วย
รายการ
การจัดซื้อจัดจ"าง
มูลคาการจัดซื้อจัดจ"าง
การเบิกจายวัสดุ
มูลคาการเบิก

ครั้ง
บาท
ครั้ง
บาท

ปริมาณงาน
2561

2562

816
5,630,660.93
175
3,007,203.40

954
5,409,296.72
192
3,746,802.40

การประหยัดงบประมาณ
เพิ่ม/ลด
รอยละ
ลด

3.93

เพิ่ม

24.59

การใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางวัสดุ เปรียบเทียบปที่ผ'านมา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
วัสดุการแพทยC (Oxygen)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุยานพาหนะ
วัสดุเชื้อเพลิง
วัสดุไฟฟcาและวิทยุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอรC
วัสดุงานบ"านงานครัว
วัสดุบริโภค
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุกอสร"าง
วัสดุอื่น
จ"างเหมาอื่น
รวม

1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00

2561
913,211.50
830,094.00
340,338.55
1,138,014.30
68,341.00
116,770.00
338,343.00
310,201.58
726,700.00
82,650.00
33,235.00
308,900.60
423,861.4
5,630,660.93

2562
1,217,132.00
697,474.00
10,261.00
1,162,636.64
70,616.00
22,646.75
312,920.00
405,021.00
752,366.62
28,560.00
25,136.50
279,957.18
424,569.03
5,409,296.72

การประหยัดงบประมาณ
เพิ่มขึ้น/ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

รอยละ
33.28
15.98
96.99
2.16
3.33
80.61
7.51
30.57
3.53
65.44
24.37
9.37
0.17
3.93

2561
2562

5.แนวทางการปรับปรุงแกไขกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ/
เป8าหมาย/วัตถุประสงค
ความทาทายที่สําคัญ
1 กระบวนการจัดหาพัสดุ ถูกต"อง - การจัดซื้อ/จัดจ"าง
โปรงใส ตรวจสอบได" ทันเวลา
โปรงใส ถูกต"องตาม
พรบ.ฯ และระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข"อง ทุกขั้นตอน
- ไมพบคําทักท"วงจาก
ตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัดและ
ผลลัพธ
ความถูกต"องตาม
พรบ.ฯ และ
ระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข"อง
100%
- จํานวนคํา
ทักท"วงจาก
ตรวจสอบภายใน

2.การควบคุม เก็บรักษา และ
การตรวจรับพัสดุ

- พัสดุคงคลังถูกต"องตรง
ตามบัญชีคุม
- คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุตรวจรับให"แล"ว
เสร็จภายใน 3 - 5 วัน

- พัสดุคงคลังตรง
ตามบัญชีคุม
100%
- จํานวนครั้งที่
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุไม
แล"วเสร็จภายใน 3
วัน

3. การลงบัญชีรับ-จายพัสดุ

- ลดจํานวนพัสดุที่เข"า - จํานวนพัสดุที่ - ตรวจสอบจํานวนพัสดุให"
คลังไมตรงกับใบสงของ เข"าคลังไมตรงกับ ตรงกับใบสงของทุกครั้ง
- ลดรายการจายพัสดุไม ใบสงของ
กอนลงตรวจรับ
ถูกต"อง
- จัดทําคูมือให"ทุกหนวยเบิก

กิจกรรมการพัฒนา
-จัดทําแผนจัดซื้อ จัดจ"างให"
ครอบคลุม
-จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ"าง
- มีการตรวจสอบและ
รายงานผลยอดการจัดซื้อ/
จ"างประจําทุกเดือน
- มีการตรวจสอบพัสดุและ
บัญชีคุมประจําเดือน
- ตรวจรับพัสดุกอนการ
บันทึกบัญชี
- ประชุมชี้แจงหนวยเบิก
- จัดทําระเบียบปฏิบัติการ
เบิก-จาย การตรวจรับแจ"งทุก
หนวยเบิก

5.แนวทางการปรับปรุงแกไขกระบวนการจัดซื้อจัดจาง (ต'อ)
ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ/
ความทาทายที่สําคัญ
4. การจายพัสดุสํารองคลัง

เป8าหมาย/
วัตถุประสงค
- ลดอัตราวัสดุ
เบิกจายไมเพียงพอ

ตัวชี้วัดและ
ผลลัพธ
- รายการพัสดุที่
จายไมเพียงพอ

5. การตรวจสอบพัสดุประจําปE

- เพื่อให"การ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจําปEถูกต"องตรง
ตามระเบียบพัสดุ

- ตรวจสอบไม
เกิน 30 วัน

- รายงานตรวจสอบพัสดุ
ประจําปE จาก ExpressI

6. การจําหนายพัสดุ

- ลดคาใช"จายในการ
บํารุงรักษา

- สามารถ
รายงานผลการ
จําหนายพัสดุได"
ทันใน 60 วัน

- จําหนายพัสดุที่ชํารุด
เสื่อมสภาพ และไมมีความ
จําเปน

กิจกรรมการพัฒนา
- รายงานคงคลังทุกเดือน

