แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี : 24 ธันวาคม 2564
หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ : ............................................................................................................................. ..................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายณรงค์ชัย วรรณโคตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวรุตม์ เกตุสิริ)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ผู้รับผิดชอบการการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายวราวุธ แสงกล้า)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่......................................................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4536-6311
ที่ อบ. 0032.001.25/12645
วันที่ 24 ธันวาคม 2564
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
เรื่องเดิม
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9(8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้
ข้อพิจารณา
ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
1. อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร

(นางสาวราตรี จันทาโสม)
นักวิชาการพัสดุ

อนุญาต
( นายวรุตม์ เกตุสิริ)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

(นายณรงค์ชัย วรรณโคตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการใน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลสิรินธร

คำนำ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลสิรินธร ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมาในภาพรวมว่าเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่า และมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อย
เพียงใด จำนวนโครงหารที่จัดซื้อจัดจ้าง การใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงินเท่าใด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
วิธีนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดหรือไม่/อย่างไร รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป เพื่อประโยชน์ในวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการจัดหาเพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณ วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต่อไป

งานพัสดุ
โรงพยาบาลสิรินธร

สารบัญ
หน้า
• รายงานผลการดำเนินการในภาพรวมโรงพยาบาลจำแนกหมวด
• ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
• การวิเคราะห์ความเสี่ยง
• ปัญหาและอุปสรรค
• การประหยัดงบประมาณ
• แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1
2
3-5
6
7
7
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการ
โดยส่วนงานพัสดุ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุราชธานี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่
ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่น
และเป็นข้อมูลในการวงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 เป็นการวิเคราะห์งบประมาณใน
ภาพรวมหน่วยงาน จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เวชภัณฑ์ยา , เวชภัณฑ์มิใช่ยา, วัสดุทันตกรรม,วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์,วัสดุสำนักงาน,วัสดุเชื้อเพลิง ,วัสดุอื่น และงบลงทุน ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
1.1 รายงานผลการดำเนินการในภาพรวมจำแนกรายหมวด
รายการหมวดวัสดุ
1. เวชภัณฑ์ยา
2. เวชภัณฑ์มิใช่ยา
3. วัสดุทันตกรรม
4. วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ
5. วัสดุสำนักงาน
6. วัสดุเชื้อเพลิง
7. วัสดุอื่น
8. งบลงทุน
รวม

งบประมาณจัดสรร ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ
ตามแผน ปี 2564
ปี 2564
9,925,680.40
9,451,344.95 95.22
2,960,486.40
3,924,501.90 132.56
719,125.00
367,295.09 51.06
3,170,035.40
3,201,159.20 100.98
350,000.00
514,437.00 146.98
1,300,000.00
1,018,887.50 78.38
2,888,559.00
2,806,259.39 97.15
3,152,295.00
2,927,440 92.87
24,466,181.20 24,211,325.03 98.96

ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 หน่วยงานโรงพยาบาล ได้รับอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างภายใต้
แผน Planfin ปีงบประมาณ 2564 จำนวน ทั้งหมด 8 หมวด รวมงบประมาณ 24,466,181.20 บาท
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมปี 2564 อยู่ 24,211,325.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.96
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งบจัดสรรตามแผน 64

ผลการจัดซือ้ จ้างปี 64

รูปภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงผลการดำเนินการในภาพรวมแยกหมวด
1.2 ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ร้อยละ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการ)
1.วิธีเฉพาะเจาะจง
1,204
99.83
2.วิธีประกาศเชิญชวน
2
0.17
3.วิธีคัดเลือก
รวม
1,206
100
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกเป็นหมวดหมู่
จำนวน 8 หมวด รวมทั้งหมด รายการ โดยวิธีซื้อจ้างตาม พรบ. 2560 จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2 วิธี ได้แก่
วิธีเจาะจง และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีที่ดำเนินการสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,204 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 99.83 ประกาศเชิญชวน จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 ตามลำดับ

-32. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง, ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้
- ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ
ความเสี่ยงที่มีอยู่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน
1. ด้านนโยบาย
ไม่มีการกำหนดนโยบาย
บุคลากรไม่มีแนวทางใน
เพื่อให้ยืดและปฏิบัติที่ชัดเจน การปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
2. ด้านระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี ทำให้เกิดความสับสนต่อ
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง
3. ด้านขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแล
ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

4. ด้านการตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยตรง
และไม่มีกลุ่มงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
กำหนดแนวทางเพื่อให้
บุคลากรยืดถือในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
ทำให้เกิดปัญหาการ
กำหนดรูปแบบ แนวทาง
ปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
สำหรับดำเนินการที่ชัดเจน
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
พัสดุทราบ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้เกิดความ
รวดเร็วถูกต้องและเป็น
ธรรม
เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้จัดทำ ควรจะจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน
และตรวจสอบภายใน ทำ ที่รับผิดชอบการตรวจสอบ
ให้การตรวจสอบไม่
ภายในโดยตรง จะได้ช่วย
สามารถตรวจสอบได้ทุก ตรวจสอบอีกครั้ง
ขั้นตอนและทั่วถึง เป็นผล
ให้การประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมภาพ
แวดล้อมการบริหาร
จัดการพัสดุไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

-4- ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ
ความเสี่ยงที่มีอยู่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
การกำหนดความต้องการ ในการกำหนดความต้องการ
ในการจัดทำแผนขอ
งบประมาณหน่วยงานที่ขอไม่
มีแนวทางกำหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความ
ต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน
- ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การวางแผนการจัดหา
ความล่าช้าในการเสนอแผน
พัสดุ
และลงนามอนุมัติแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ต รง
ตามคุณลักษณะที่ต้องการ
ใช้ ราคาไม่เหมาะสม และ
ไม่ทันต่อการใช้งาน

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ควรกำหนดนโยบายในการ
กำหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ช ั ด เจน
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้
เป็นแนวทางในการกำหนด
ความต้องการใช้พัสดุ

ทำให้หน่วยงานไม่สามารถ
ดำเนิ น การจั ด ทำแผนได้
ท ั น ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
กระทรวงกำหนด

มี ก ารเปลี ่ ย นแปลงคำสั่ ง
ในการมอบอำนาจเพื่ อ
ความคล่องตัวในด้านการ
บริหารจัดการ การจัดทำ
แผนปฏิบัติก ารจัด ซื ้ อ จั ด
จ้าง

ทำให้ราคากลางไม่เป็นไป
ตามข้อเท็จจริงและสูงกว่า
ราคากลางที่ใช้มาตรฐาน
ทั่วประเทศ

ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้ม
ของราคาวัสดุที่มีผลจาก
การเปลี่ยนแปลงจากราคา
น้ำมันหรือภาวะเศรษฐกิจ
โลก/มีการกำหนดยืนราคา
รวมถึงการเจรจาต่อรอง

หน่วยงานไม่สามารถ
ดำเนินการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่
กำหนดการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือตามระยะเวลาที่
กระทรวงกำหนด ทำให้
การดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า
ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด อาจเกิดข้อทักท้วงที่มา
ข้อผิดพลาดในการดำเนินการ จากหน่วยงานภายนอก
จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย
เช่น สตง.หรือตรวจสอบ
ใหม่ได้
ภายในกระทรวง

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงาน
TOR
เกี่ยวกับวิธีการ
กำหนดความต้องการพัสดุ

- ปัญหาด้านการกำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง
การกำหนดคุณลักษณะ
ความผันผวนของราคาวัสดุที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัดหาหรือจัดจ้างและ
จากสภาพพื้นที่ของจังหวัด

- ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ
-หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ทำให้เมื่อประกาศประกวด
ไม่มีความรู้ในการกำหนด ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
TOR (รายละเอียดคุณ
ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่
ลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ/ มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค
เงือ่ นไขในรายละเอียดของ หรือมีการอุทธรณ์ผลการ
ตัวพัสดุหรือของผลสำเร็จ พิจารณา
ของงานหรือของตัวผู้ที่จะ
เข้าแข่งขันเสนอราคาไม่
ชัดเจน
-การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วนกระชั้นชิด

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
พ.ศ.2560 มีระเบียบ

-5กำหนดวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ แ ละ
ระยะเวลา ควรให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
จะได้ ม ี ก ารวางแผนการ
ทำงาน
-ปัญหาบุคลากรที่เป็น
บุคลาการที่ได้รับการแต่งตั้ง ทำให้การตรวจรับพัสดุ ไม่ ควรมีการฝึกอบรมให้
คณะกรรมการตรวจรับ
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ เป็นไปตามสัญญาหรือ
ความรู้เฉพาะด้านและ
พัสดุ
พัสดุ ขาดความรู้ความเข้า ข้อกำหนด
ระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่
ใจความชำนาญและทักษะที่ดี
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็น
เกี่ยวกับการตรวจรับการ
คณะกรรมการตรวจรับ
จัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ
-ปัญหาด้านการควบคุมงาน
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงาน บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ทำให้การส่งมอบงานไม่
ควรทำความเข้าใจแบบรูป
ที่มาจากหน่วยงาน
เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจาก เป็นไปตามแบบรูปรายการ รายการ
ก่อนทำการ
ภายนอก
หน่วยงานภายนอก
ขาด ก่อสร้าง จึงทำให้มีการ ก่อสร้างให้แก่ช่างผู้
ความรู้ความเข้าใจในแบบรูป แก้ไข ให้ตรงตามแบบรูป ควบคุมงานที่มาจาก
รายการก่อสร้าง
รายการ ทำให้ระยะเวลา หน่วยงานภายนอก
ในการก่อสร้างล่าช้า
ออกไปและไม่เป็นไปตาม
กำหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง
-ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ
พัสดุเกิดการสูญหาย/
ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
หน่วยงานต้องสูญเสียด้าน จัดทำสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
เสียหาย
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล ทุนการชดเชยความสูญ
มีลักษณะมิดชิดจัดให้มี
พัสดุ
หาย ความเสียหายที่เกิด เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ
ขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ
โดยให้มีการขออนุญาต
เปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่
มีการขอใช้ห้องพัสดุ
-ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมด พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่
พอไปตรวจพบทำให้มีพัสดุ ให้มีการจำหน่ายพัสดุตาม
ความจำเป็นในการใช้งาน ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่าย
คงเหลือที่หมดความ
สภาพความเป็นจริงหรือ
เป็นจำนวนมาก
จำเป็นจำนวนมาก
ข้อเท็จจริงที่
คณะกรรมการได้ทำการ
ตรวจสอบประจำปีและ
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุมี
น้อยที่สุด
และเพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกิน
ความจำเป็นการประหยัด
งบประมาณ

-6การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง จำนวน 2 ด้าน
จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลสิรินธรมีความเสี่ยงสูงดังนี้
1.ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมา/ลูกจ้างเงินบำรุง)
เนื่องจากลาออกเพื่อไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงทำให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าที่
ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ทำให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น
แนวทางแก้ไข-ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร,จัดสวัสดิการที่ดีและ
เหมาะสม
2.ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
มอบหมายอำนาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารทำให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด
แนวทางแก้ไข – ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้านให้ทันเวลา
สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง-ต่ำ) สามารถที่จะ
แก้ไขพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการ
กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย
1) จัดทำกรอบแนวทางการและคู่มือจัดการความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2) ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
3) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขอโรงพยาบาลสิรินธร มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส
สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อ
จัดจ้างมีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด
2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือจำกัด
2.2.1 ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน ตามมาตรการเร่งรัดการ
จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากระยะเวลาและวิธีดำเนินการถูกกำหนดโดยระเบียบฯ อาจส่งผล
ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดผลผิดพลาดในการดำเนินงานได้
2.2.2 ปัญหาในการผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะ
2.2.3 ผู้ขายไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคในพัสดุที่ขาย
2.2.4 ปัญหาเรื่องพื้นที่ก่อสร้างไม่มีความพร้อม หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ดำเนินการเตรียมพื้นที่
ดำเนินการล่าช้า
2.2.5 ปัญหาในเรื่องราคาท้องถิ่นของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไม่เป็นปัจจุบัน
2.2.6 ปัญหาในเรื่องแบบมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไม่สามารถนำไปก่อสร้างในพื้นที่จริง
ได้ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ทำให้การดดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

-72.3 การประหยัดงบประมาณ
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 1,206 โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นเฉลี่ยร้อย
ละ 98.96 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน 254,855.17 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปด
ร้อยห้าสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)
2.4 แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลสิรินธร มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1.โรงพยาบาลสิรินธร ควรจัดให้มีกระบวนการควบคุมกำกับแผนที่ดี ควบคุมการใช้วัสดุให้มี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และให้มีประสิทธิผลสูงสุด
2.ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม ลดอัตราการสำรองคลัง โดยการจัดหา
สินค้าในพื้นที่และชุมชน หรือจากผู้รับจ้างในชุมชน

(นางสาวราตรี จันทาโสม)
นักวิชาการพัสดุ

อนุญาต

( นายวรุตม์ เกตุสิร)ิ
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