การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการภาครัฐ
แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment)
ประจาปีงบประมาณ 2562
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชีวัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 1
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้ จัดจ้างประจาปี (ที่ผ่านมา)

โรงพยาบาลศรีธาตุ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
โทร. 042 – 140332-3 ต่อ 103

ก

คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA ) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ตลอดจนการประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ
โปร่งใสรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมภิบาล รวมไปจนถึง “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้น
การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการ
ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก และใน
ภาพรวมที่สะท้อนผลการประเมิน ซึ่งล้วนแต่มีความสาคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการ
ปฏิบัติราชการที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีและยึดถือ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์กรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนากรอบการประเมินมาปรับใช้ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศรีธาตุ ที่ให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินการ และประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งประโยชน์คือ ผลการประเมินเป็นข้อมูลสาคัญ
ในการวางแผนปรับปรุงแก้ไขด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
เป็นความรู้ใหม่ และบุคลากรสามารถนาผลการประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขงาน ให้
มีความก้าวหน้าต่อไป เอกสารฉบับนี้ จัดทาขึ้น เพื่อสรุปวิเคราะห์และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงาน จากการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 นั้น ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ทั้งในการกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การติดต่อประสานงาน ปัญหาของตัวบุคคล และปัญหาอื่นๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้
ผู้ปฏิบัติงานจะนาไปศึกษา วิเคราะห์ และหาวิธีการแก้ไขเพื่อนามาพัฒ นาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
โรงพยาบาลศรีธาตุ
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แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชีวัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี (ที่ผ่านมา)
 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนา
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
1.
2.
3.
4.
5.

 มีการดาเนินการ หลักฐาน คือ
บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่รายงานการนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี Print Screen จาก Website โรงพยาบาลศรีธาตุ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีลักษณะเป็น รูปเล่ม
รายงาน โดยต้องนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ 2) องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ
 มีการดาเนินการ หลักฐาน คือ
1. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1 เล่ม
2. มี Print Screen จาก Website โรงพยาบาลศรีธาตุ
3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ
Print Screen จาก Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 มีการดาเนินการ หลักฐาน คือ
1. มี Print Screen จาก Website โรงพยาบาลศรีธาตุ
2. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่

เอกสารเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขเพื่อพัฒนา “ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง”
ในรอบปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลศรีธาตุ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเป็ น งานส่ ว นหนึ่ ง ของงานพั ส ดุ ด้ า นการจั ด หา ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ที่
หน่วยงานย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ จะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณ หน้าที่
และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ซึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการดาเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละ
ขั้นตอนก็มีรายละเอียดในการดาเนินงานค่อนข้างมาก นอกจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่
หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือเป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันก็มี
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอีกมาก เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิ ด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี ของรั ฐบาล ดังนั้น การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงประสบกับปัญหาความยุ่งยากใน
ขั้นตอน โดยเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง ฉะนั้น หน่วยงานผู้รั บผิดชอบหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง
จาเป็นจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจะทาให้
การจั ดซื้อจั ดจ้ างประสบความส าเร็ จ ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ งที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด
จากผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปี 2561 นั้น ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงาน ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อ การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
ศรี ธ าตุ พบว่า การจั ด ซื้อจั ด จ้ างที่เร่ ง ด่ว นกระชั้ นชิด ส่ งผลให้ เกิดความเสี่ ยงที่จะเกิดข้อ ผิ ดพลาดในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่กาหนดไว้ และปัญหา
ในขั้น ตอนของระบบเอกสาร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้นาไปศึกษา วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขเพื่อนามาพัฒนา
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลศรีธาตุได้จัดทารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2561 โดย
ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้น 86,169,661.60 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 1 โรงพยาบาลศรีธาตุได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
รายได้ UC
รายได้จาก EMS
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
รายได้ค่ารักษา อปท.
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
รายได้ประกันสังคม
รายได้แรงงานต่างด้าว
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
รายได้อื่น
รายได้งบลงทุน
รวมรายได้

วงเงินที่ได้รับ (บาท)
42,315,458.99
60,000.00
60,000.00
1,1600,000.00
6,691,623.00
1,100,000.00
2,500.00
4,669,178.00
23,470,881.83
4,375,099.90
2,264,919.88
86,169,661.60

แผนภูมิที่ 1 แสดงรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561

รายได้ UC

รายได้ จาก EMS

รายได้ ค่ารักษาเบิกต้ นสังกัด

รายได้ ค่ารักษา อปท.

รายได้ ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

รายได้ ประกันสังคม

รายได้ แรงงานต่างด้ าว

รายได้ ค่ารักษาและบริ การอื่น ๆ

รายได้ งบประมาณส่วนบุคลากร

รายได้ อื่น

รายได้ งบลงทุน

รวมรายได้
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2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลบ้านศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน(UC) ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ระดับหน่วยบริการ 70% ระดับ
จังหวัด 20% และ ระดับเขต10% ดังนี้
แผนการ
ดาเนินการ
ระดับ
หน่วย
บริการ
70%
ระดับ
จังหวัด
20%
ระดับเขต
10%

งบประมาณ

1,261,608.06

วงเงินที่ใช้ไป

1,254,608.06

ร้อยละ
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
เหลือจ่าย
รายการที่
(จานวน) (จานวน)
ดาเนินการ

หมายเหตุ

7,000

2

-

100%

วงเงินคงเหลือ
ผลักเข้าเงิน
98.35% บารุง

-

8

-

100%

100.00%

1

-

100%

100.00%

543,311.82.00 543,311.82.00
460,000.00

ร้อยละ
จานวน
เงินที่ใช้
ไป

460,000.00

แผนภูมิที่ 1 แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ระดับหน่วยบริการ 70% ดังนี้

แสดงการใช้จ่ายของแผนการดาเนินการ
ระดับหน่วยบริการ 70%
วงเงินจัดสรรงบ(UC)

1,254,608.06

วงเงินที่ใช้ ไป

1,261,608.06
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แผนภูมิที่ 2 แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ระดับจังหวัด 20%

แสดงการใช้ จ่ายของแผนการดาเนินการ
ระดับจังหวัด20%
แสดงการใช้ จ่ายของแผนการ
ดาเนินการระดับจังหวัด 20%

543,311.82

วงเงินจัดสรรงบ(UC)

543,311.82

วงเงินที่ใช้ ไป

แผนภูมิที่ 3 แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ระดับเขต10%

แสดงการใช้ จ่ายของแผนการดาเนินการ
ระดับเขต 10%

460,000.00

วงเงินจัดสรรงบ(UC)

แสดงการใช้ จ่ายของแผนการ
ดาเนินการระดับจังหวัด 10%

460,000.00

วงเงินที่ใช้ ไป
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แผนระดับ หน่วยบริการ 70 % ปีงบประมาณ 2561 ได้รับวงเงินจัดสรร จาก
สปสช. ณ 31 ตุลาคม 2560 งบประมาณ 1,261,608.06 บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2 รายการ
ลาดับที่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1
วิธีเฉพาะเจาะจง
2
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-bidding)

จานวนรายการ
1
1

วงเงิน (บาท)
467,608.06
780,000.00

คิดเป็นร้อยละ
78.13
21.87

แผนภูมิที่ 4 จัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ระดับหน่วยบริการ 70%
แสดงวิธีการ…

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

78.13%

30.00%
20.00%

21.87%

10.00%
0.00%

จานวน 1 รายการ

จานวน 1 รายการ

วิธีเฉพาะเจาะจง
(467,608.06)

วิธีE-bidding
(780,000.00)

ระดับหน่ วยบริการ 70%

จากแผนภูมิแสดงการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แผนระดับหน่วยบริการ 70% ปีงบประมาณ 2561
ได้รับวงเงินจัดสรร จาก สปสช. ณ 30 ตุลาคม 2560 งบประมาณ 1,261,608.06 รวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด 2 รายการ
- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 467,608.06 บาท
จานวน 1รายการ คิดเป็นร้อยละ 78.13 ของบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีE-bidding งบประมาณ 780,000.- บาท
จานวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.87% ของบประมาณที่ได้รับจัดสรร
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แผนระดับจังหวัด 20% ปีงบประมาณ 2561 ได้รับวงเงินจัดสรรจาก สปสช.
ณ 12 มกราคม 2561 งบประมาณ 543,311.82 บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 8 รายการ
ลาดับที่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนรายการ
วงเงิน (บาท)
คิดเป็นร้อยละ
543,311.82
1
วิธีเฉพาะเจาะจง
8
100
2
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
0
0
(E-bidding)
แผนภูมิที่ 5 จัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ระดับจังหวัด 20%
แสดงวิธีการเฉพาะเจาะจง…

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%

100.00%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

จานวน 8 รายการ

10.00%

จานวน 0 รายการ

ระดับจังหวัด 20%

0.00%

0.00%
วิธีเฉพาะเจาะจง (543,311.82)

วิธี E-bidding (0.00)

จากแผนภูมิแสดงการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแผนระดั บจังหวัด 20% ปีงบประมาณ 2560 ได้รับ
วงเงินจัดสรรจาก สปสช. ณ 20 พฤศจิกายน 2560 งบประมาณ 543,311.82 บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด 8 รายการ
- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 543,311.82 บาท
จานวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของบประมาณที่ได้รับจัดสรร
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แผนระดับเขต 10% ปีงบประมาณ 2561 ได้รับวงเงินจัดสรรจาก สปสช. ณ
21 พฤศจิกายน 2560 งบประมาณ 460,000.- บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1 รายการ
ลาดับที่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนรายการ
วงเงิน (บาท)
คิดเป็นร้อยละ
1
วิธีเฉพาะเจาะจง
1
460,000.00
100
2
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
0
0
(E-bidding)
แผนภูมิที่ 5 จัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ระดับเขต 10%
แสดงวิธีการเฉพาะเจาะจง…

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%

100.00%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

จานวน 8 รายการ

10.00%

จานวน 0 รายการ

ระดับเขต 10%

0.00%

0.00%
วิธีเฉพาะเจาะจง (460,000.00)

วิธี E-bidding (0.00)

จากแผนภูมิแสดงการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแผนระดับ เขต 10% ปีงบประมาณ 2561 ได้รับวงเงิน
จัดสรร จาก สปสช. ณ 21 พฤศจิกายน 2560 งบประมาณ 460,000.- บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
1 รายการ
- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 460,000.- บาท
จานวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริงโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2561 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
460,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น
2.การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนโครงการทั้งสิ้น
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ตารางแสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
ค่าเวชภัณฑ์ยา
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
ค่าวัสดุทันตกรรม
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุใช้ไป
รวม

วงเงินที่ได้รับ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

8,236,187.17
2,512,000.00
346,130.00
3,105,818.81

2,346,694.30
2,819,197.78
19,366,028.06

99.61
-1.03

97.28
-1.03

94.42
92.05

แผนภูมิแสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าเวชภัณฑ์ยา

ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์

ค่าวัสดุทนั ตกรรม

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์

ค่าใช้ สอย

ค่าวัสดุใช้ ไป

รวมทังสิ
้ ้น
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โดยแยกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหมวดตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าเวชภัณฑ์ยา ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
ร้อยละ

แผนการ
ดาเนินการ

งบประมาณ

วงเงินที่ใช้ไป

เวชภัณฑ์ ร้อยละ
จานวน
เหลือจ่าย
รายการที
่
เงินที่ใช้ไป
ยา

เงินนอก
งบประมาณ
(เงินบารุง)
8,236,187.17 8,204,443.00 31,744.17
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

(จานวน)

ดาเนินการ

522

100%

หมายเหตุ

99.61%

แสดงการใช้จ่ายของแผนการดาเนินการ
ฝ่ายเภสัชกรรม ค่าเวชภัณฑ์ยา
วงเงินจัดสรร

วงเงินที่ใช้ ไป

8,236,187.17, 50%
8,204,443.00, 50%

แผนภูมิที่ 1 แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าเวชภัณฑ์ยา ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
การดาเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2561 ได้รับวงเงินจัดสรร งบประมาณ 8,236,187.17
บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 522 รายการ
ลาดับที่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1
วิธีเฉพาะเจาะจง

จานวนรายการ วงเงินใช้ไป (บาท)
8,204,443.00
522

คิดเป็นร้อยละ
99.61 %

- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ทาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ทั้งหมด 522 รายการ
วงเงินที่ใช้ไป 8,204,443.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- การดาเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2561 ได้รับวงเงินจัดสรร 8,236,187.17 บาท ได้ทา
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ทั้งหมด 522 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 8,204,443.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.61 วงเงิน
คงเหลือ 31,744.17 บาท
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ที่เบิกจ่ายจากเงินนอก
งบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

แผนการ
ดาเนินการ

งบประมาณ

วงเงินที่ใช้ไป

เวชภัณฑ์
มิใช่ยา
ร้อยละ
ร้อยละ
และวั
ส
ดุ
เหลือจ่าย
รายการที่ จานวน
การแพทย์ ดาเนินการ เงินที่ใช้ไป

หมายเหตุ

(จานวน
รายการ)

เงินนอก
งบประมาณ
(เงินบารุง)
2,512,000.00 2,538,116.00
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

-26,116

522

100%

(-1.03%)
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แสดงการใช้จ่ายของแผนการดาเนินการ
จัดสรรงบค่ าเวชภัณฑ์ มิใช่ ยาและวัสดุการแพทย์
วงเงินจัดสรร

วงเงินที่ใช้ ไป

2,512,000.00, 50%

2,538,116.00, 50%

แผนภูมิที่ 1 แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ที่เบิกจ่ายจากเงินนอก
งบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 ได้รับวงเงินจัดสรร
งบประมาณ 2,512,000.00บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 522 รายการ
วงเงินที่ใช้ไป
ลาดับที่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนรายการ
คิดเป็นร้อยละ
(บาท)
2,538,116.00
(-1.03%)
1
วิธีเฉพาะเจาะจง
522
- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ทาการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
ทั้งหมด 522 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 2,538,116.00 บาท คิดเป็นร้อยละ (-1.03%) ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- การดาเนินการจัดซื้อจัดเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 ได้รับวงเงินจัดสรร
2,512,000.00บาท ได้ทาการจัดซื้อจัดเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ทั้งหมด 522 รายการ วงเงินที่ใช้ไป
2,538,116.00 บาท คิดเป็นร้อยละ (-1.03%) วงเงินคงเหลือเกินจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร -26,116
บาท
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่า วัสดุทันตกรรม ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงิน
บารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
แผนการ
ดาเนินการ

งบประมาณ

วงเงินที่ใช้ไป

เหลือจ่าย

เงินนอก
งบประมาณ
(เงินบารุง)
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

346,130.00

336,724.00

9,406.00

วัสดุ
ทันตกรรม

ร้อยละ
ร้อยละ
(จานวน รายการที่ จานวน
รายการ) ดาเนินการ เงินที่ใช้ไป

74

100%

หมายเหตุ

97.28%

แสดงการใช้จ่ายของแผนการดาเนินการ
จัดสรรงบค่าวัสดุทันตกรรม
วงเงินจัดสรร

วงเงินที่ใช้ ไป

346,130.00, 51%
336,724.00, 49%

แผนภูมิที่ 1 แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าบริการทางทันตกรรมที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงิน
บารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
การด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวั ส ดุ ทั น ตกรรม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ รั บ วงเงิ น จั ด สรร
งบประมาณ 346,130 บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 74 รายการ
ลาดับที่

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จานวนรายการ

วงเงินที่ใช้ไป
(บาท)

คิดเป็นร้อยละ

1

วิธีเฉพาะเจาะจง

74

336,724.00

97.28

- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ทาการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมทั้งหมด 74 รายการ
วงเงินที่ใช้ไป 336,724.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.28 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2561 ได้รับวงเงินจัดสรร 346,130.00
บาท ได้ทาการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมทั้งหมด 74 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 336,724.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.28
วงเงินคงเหลือ 9,406.00 บาท
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลศรี ธ าตุ ได้ รั บ จั ด สรรงบค่ า วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ เ บิ ก จ่ า ยจากเงิ น นอก
งบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
แผนการ
ดาเนินการ

งบประมาณ

วงเงินที่ใช้ไป

เงินนอก
งบประมาณ
(เงินบารุง)
3,105,818.81 3,238,153.00
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

วัสดุ
ร้อยละ
วิทยาศาสตร์
เหลือจ่าย
รายการที่
(จานวน
ดาเนินการ
รายการ)

ร้อยละ
จานวน
เงินที่ใช้
ไป

90

(-4.26%)

-132334.19

100%

หมายเหตุ
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แสดงการใช้จ่ายของแผนการดาเนินการ
จัดสรรงบค่า วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
วงเงินจัดสรร

3,238,153.00,
51%

วงเงินที่ใช้ ไป

3,105,818.81,
49%

แผนภูมิที่ 1 แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ที่เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
การด าเนิ น การจั ด ซื้ อจั ดจ้ างวั ส ดุ วิท ยาศาสตร์ ปี ง บประมาณ 2561 ได้ รับ วงเงิ น จัด สรรงบประมาณ
3,231,844.50 บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 90 รายการ
วงเงินที่ใช้ไป
ลาดับที่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนรายการ
คิดเป็นร้อยละ
(บาท)
1
วิธีเฉพาะเจาะจง
90
3,238,153.00
(-4.26%)
- การดาเนิ น การจัดซื้อจั ดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ได้ทาการจัดซื้อวัส ดุวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 90
รายการ วงเงินที่ใช้ไป 3,105,818.81 บาท คิดเป็นร้อยละ (-4.26%) ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- การด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ ปี ง บประมาณ 2561 ได้ รั บ วงเงิ น จั ด สรร
3,105,818.81 บาท ได้ทาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 90 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 3,238,153.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ (-4.26%) ใช้เกินวงเงินไป 132,334.19 บาท
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าใช้สอย ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
ร้อยละ

แผนการ
ดาเนินการ

งบประมาณ

วงเงินที่ใช้ไป

เหลือจ่าย

ร้อยละ จานวน
ค่าใช้
สอย
รายการที่ เงินที่ใช้
(จานวน) ดาเนินการ

หมายเหตุ

ไป

เงินนอก
งบประมาณ
(เงินบารุง)
2,346,694.30 2,215,935.00 130,759.30
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

140

100%

94.42%

แสดงการใช้จ่ายของแผนการดาเนินการ
งบจัดสรรค่ าใช้ สอย
วงเงินจัดสรร

วงเงินที่ใช้ ไป,
2,215,935.00, 49%

วงเงินที่ใช้ ไป

วงเงินจัดสรร,
2,346,694.30, 51%

แผนภูมิที่ 1 แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าใช้สอย ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้สอย ปีงบประมาณ 2561 ได้รับวงเงินจัดสรรงบประมาณ 2,346,694.30
บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 140 รายการ
ลาดับที่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1
วิธีเฉพาะเจาะจง

จานวนรายการ วงเงินใช้ไป (บาท)
140
2.215,935.00

คิดเป็นร้อยละ
94.42%

- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ทาการจัดซื้อ จัดจ้างค่าใช้สอย ทั้งหมด 140
รายการ วงเงินที่ใช้ไป 2.215,935.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.42 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้สอย ปีงบประมาณ 2561 ได้รับวงเงินจัดสรร 2,346,694.30 บาท
ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้สอย ทั้งหมด 140 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 2.215,935.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
94.42 วงเงินคงเหลือ 130,759.30 บาท
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าวัสดุใช้ไป ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
แผนการ
ดาเนินการ

งบประมาณ

วงเงินที่ใช้ไป

เหลือจ่าย

เงินนอก
งบประมาณ
(เงินบารุง)
ประจาปี 2,819,197.78 2,595,254.19 223,943.59
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ร้อยละ
ร้อยละ
จานวน
รายการที่ เงินที่ใช้
ไป
(จานวน) ดาเนินการ

ค่าวัสดุ
ใช้ไป

225

100%

หมายเหตุ

92.05%
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แสดงการใช้จ่ายของแผนการดาเนินการ
งบสรรสรรค่าวัสดุใช้ไป
วงเงินจัดสรร

วงเงินที่ใช้ ไป

2,819,197.78, 52%
2,595,254.19, 48%

แผนภูมิที่ 1 แสดงรายละเอียด จัดสรรงบค่าค่าวัสดุใช้ไป ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
การดาเนินการจัดซื้อค่าวัสดุใช้ไป ปีงบประมาณ 2561 ได้รับวงเงินจัดสรร งบประมาณ 2,819,197.78 บาท
รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 225 รายการ
ลาดับที่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1
วิธีเฉพาะเจาะจง

จานวนรายการ วงเงินใช้ไป (บาท)
2,595,254.19
225

คิดเป็นร้อยละ
92.05%

- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ทาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ทั้งหมด 225 รายการ
วงเงินที่ใช้ไป 2,595,254.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.05 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- การดาเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2561 ได้รับวงเงินจัดสรร 2,819,197.78 บาท ได้ทา
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ทั้งหมด 225 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 2,595,254.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.05 วงเงิน
คงเหลือ 223,943.59 บาท
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การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ตารางสรุปผลงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 ที่ประหยัดได้ (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร( หน่วย : บาท)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่ใช้ไป
งบประมาณที่ประหยัดได้
19,366,028.06
19,128,625.19
237,402.87
ร้อยละ 100
ร้อยละ 98.77
ร้อยละ 1.23
จากตารางพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลศรีธาตุในปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อจัดจ้างได้ตาม
แผนงานโครงการได้ร้อยละ 100 มีงบประมาณเหลือจ่ายจากที่ได้รับการจัดสรรซึ่งเกิดจาการจัดซื้อจัดจ้างที่ทา
ให้ประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาลร้อยละ 1.23 เป็นเงินทั้งสิ้น 237,402.87 บาท
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ปัญหาด้านระเบียบและข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการรวมทั้งหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก การปฏิบั ติงานหรื อการศึกษางานต้องรัดกุมยิ้งขึ้น อาจใช้เวลาในการทางานแต่ล ะ
โครงการนาน เนื่องจากต้องปฏิบัติให้รอบครอบละเอียดเพื่อให้ถูกต้อง
2. ปัญหาด้านการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e – GP
- ความไม่เสถียรในระบบ Internet และ web site มีปัญหาในการเชื่อมต่อ
- ใช้เวลาในการกรอกข้อมูลนาน เนื่องจากระบบมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก ทาให้เกิดความ
ล่าช้า
3. ปัญหาจากปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น การไหลของเอกสารการดาเนินงานรับ
เรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงทาให้กระบวนการบางขั้นตอนเกิดความล่าช้า
4. ปัญหาการสั่งซื้อวัสดุที่อยู่นอกแผนการจัดซื้อ เนื่องจากมีวัสดุบางอย่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
5. ไม่สามารถสั่งซื้อวัสดุทันตกรรมกับบริษัทที่ติดเครดิต
6. ปัญหาการสั่งซื้อวัสดุที่อยู่นอกแผนการจัดซื้อ เนื่องจากมีวัสดุบางอย่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
7. ไม่สามารถสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กับบริษัทที่ติดเครดิต
แนวทางแก้ไขและพัฒนาในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. เพื่อเป็นการกากับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ ได้จัดทาแผนกากับการจัดซื้อจัดจ้าง (time
line) เป็นรายตัว เพื่อกากับการทางานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ
2. ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอานาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอนอย่างกระชั้นชิดเพื่อความรวดเร็วใน
การไหลของเอกสารต่อไป
3. มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดาเนินงานเป็นประจา 3 ครั้งต่อเดือน
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4. จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ าอบรม/ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก ารส าหรั บ เจ้ าหน้ าที่ หั ว หน้า เจ้ า หน้ า ที่ ในการ
ปฏิบั ติงานในเว็บ ไซต์กรมบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และกาหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกันทุกหน่วยงานโดยเน้นประเด็นที่เกิดปัญหาต่างๆ
5. ควรนาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางกาหนดแผนการปฏิบัติงานในปีต่อ ไป เพื่อให้
ใกล้เคียงและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
6. ในขั้นตอนการเสนอเอกสาร ควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อความรวดเร็ว การพัฒนาระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง ควรจัดให้มีระบบที่ชัดเจน ครอบคลุม สามารถเข้าบันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว
7. สารวจปริมาณการใช้งานของวัสดุแต่ละชนิดให้เ พียงพอต่อการใช้งาน และนาเข้าแผนจัดซื้อในปี
ต่อไป
8. เลือกซื้อวัสดุทันตกรรมที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันกับบริษัทที่ไม่ติดเครดิต
9. สารวจปริมาณการใช้งานของวัสดุแต่ละชนิดให้เพียงพอต่อการใช้งาน และนาเข้าแผนจัดซื้อในปี
ต่อไป
10. เลือกซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันกับบริษัทที่ไม่ติดเครดิต
2) มีการนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาใช้ในการปรับปรุง
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่
โรงพยาบาลศรีธาตุมีการนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาใช้
ในการปรับปรุงจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การแก้ไข

1. การกากับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ ได้ ผู้อานวยการโรงพยาบาลมีการชี้แจงเร่งกากับติดตาม
จัดทาแผนกากับการจัดซื้อจัดจ้าง (time line)
การประชุมต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรี
เป็นรายตัว เพื่อกากับการทางานให้เป็นไปตาม ธาตุ ประจาเดือน
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ
2. ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอานาจอนุมัติใน
แต่ละขั้นตอนอย่างกระชั้นชิดเพื่อความรวดเร็วใน
การไหลของเอกสารต่อไป
3. มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดาเนินงานเป็น
ประจา 3 ครั้งต่อเดือน
4. ควรนาผลการปฏิบัตงิ านในปีที่ผา่ นมาเป็นแนวทาง
กาหนดแผนปฏิบัติงานปีต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง

5. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สาหรับเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในการ

คณะกรรมการควบคุมภายในได้จัดทาได้ผังกระบวน
งานจัดหาพัสดุ ขอโรงพยาบาลศรีธาตุ (Flow Chart)
โดยสอดคล้องกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และจัดทาเอกสาร
กากับการจัดหาพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลศรี
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ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
การแก้ไข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปฏิบัติงานในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง การจัดซื้อ ธาตุ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้กากับทุก
จัดจ้างภาครัฐ และกาหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็น โครงการ
แนวทางเดียวกันทุกหน่วยงานโดยเน้นประเด็นที่
เกิดปัญหาต่างๆ
6. ขั้นตอนการเสนอเอกสาร ควรมีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อความรวดเร็ว การพัฒนาระบบจัดซื้อ
จัดจ้าง ควรจัดให้มีระบบที่ชัดเจน ครอบคลุม
สามารถเข้าบันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว
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ภาคผนวก
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คณะทางานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (EB1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายธนโชติ คุยบุตร
นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ
นายพงษ์พันธ์ ทามา
นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์
นางสาวองุ่น รินทรึก
นางสาวจุฬาลักษณ์ สดสุชาติ
นางสาวจิราพร วรางกูร

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ประธานคณะทางาน
เภสัชกรชานาญการ
คณะทางาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คณะทางาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน คณะทางาน
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
คณะทางาน
ทันตแพทย์ชานาญการ
คณะทางาน
พนักงานพิมพ์ชั้น 3
เลขานุการคณะทางาน

หน้าที่
1. ดาเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณก่อนหน้า
2. รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขต่อผู้บริหาร และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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