การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงพยาบาลกันตัง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
และเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กาหนดให้ส่วน
ราชการได้นาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิด
ความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ
ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (สปสช.)
ื้ จัดจ ้าง
วิธก
ี ารจัดซอ

จานวน
โครงการ

ตกลงราคา

สอบราคา

วิธพ
ี เิ ศษ

๒๕

๒๐

๔

๐

๐

๑

๑๐๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๖.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔.๐๐

วิธก
ี รณีพเิ ศษ

วิธป
ี ระกวดราคาด ้วย
วิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส ์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลกันตัง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ด้วยเงิน งบ
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (สปสช.) รวมทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ พบ
วิธีจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีตกลงราคา จานวน ๒๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ รองลงมาคือ วิธีสอบราคา
จานวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ และวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑ รายการ
คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามลาดับ
จากตารางจะเห็นได้ว่า การดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลกันตัง ส่วนใหญ่พบการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลกันตังไม่มีการ
จัดซื้อด้วยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ

๒

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (สปสช.)
ื้ จัดจ ้าง
วิธก
ี ารจัดซอ
งบประมาณ (บาท)
๙,๓๐๐,๗๐๑.๐๙
๑๐๐.๐๐

ตกลงราคา

สอบราคา

๓,๑๓๒,๒๐๑.๐๙ ๓,๘๗๘,๕๐๐.๐๐
๓๓.๖๘
๔๑.๗๐

วิธป
ี ระกวดราคา
ี ารทาง
วิธพ
ี เิ ศษ วิธก
ี รณีพเิ ศษ ด ้วยวิธก
อิเล็กทรอนิกส ์
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๒,๒๙๐,๐๐๐.๐๐
๒๔.๖๒

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลกันตัง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
๙,๓๐๐,๗๐๑.๐๙ บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดร้อยเอ็ดบาทเก้าสตางค์ ) พบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี สอบราคา
วงเงินสูงถึง ๓,๘๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็น ร้อยละ ๔๑.๗๐
รองลงมาคือวิธีวิธีตกลงราคา วงเงิน ๓,๑๓๒,๒๐๑.๐๙ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยเอ็ดบาทเก้าสตางค์ ) คิดเป็น ร้อยละ ๓๓.๖๘ และวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน ๒,๒๙๐,๐๐๐.๐๐
บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๒ ตามลาดับ
จะเห็ น ได้ว่างบประมาณที่ใ ช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ส อบราคานั้นพบมากเป็นอันดับแรก เพราะ
รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่มีราคาที่สูง ซึ่งดาเนินการตามระเบียบวิธีให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการด้านการรักษาพยาบาล ส่วนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีตกลงราคาและวิธี ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างมีจานวนน้อยกว่าซึ่ง
สอดคล้องกับเหตุผลและความจาเป็นของหน่วยงานในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓

ตารางที่ ๓ แสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เงินนอกงบประมาณ ( เงินบารุง )
ื้ จัดจ ้าง
วิธก
ี ารจัดซอ

จานวน
โครงการ

ตกลงราคา

สอบราคา

วิธพ
ี เิ ศษ

วิธก
ี รณีพเิ ศษ

๑,๕๐๓

๑,๔๕๓

๐

๑

๔๙

วิธป
ี ระกวดราคาด ้วย
วิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส ์
๐

๑๐๐

๙๖.๖๗

๐

๐.๐๖

๓.๒๗

๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลกันตัง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ด้วยเงิน
นอกงบประมาณ (เงินบารุง) รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๓ โครงการ พบวิธีจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีตกลงราคา จานวน
๑,๔๕๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ รองลงมาคือ วิธีกรณีพิเศษ จานวน ๔๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๗
และวิธีพิเศษ จานวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ตามลาดับ
จากตารางจะเห็นได้ว่า การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลกันตัง ส่วนใหญ่ พบการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีตกลงราคารวมถึงการจัดซื้อยาด้วย ส่วนวิธีกรณีพิเศษใช้ สาหรับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาและ
วิธีพิเศษเป็นงานเช่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม

๔

ตารางที่ ๔ แสดงร้อยละงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เงินนอกงบประมาณ ( เงินบารุง )
ื้ จัดจ ้าง
วิธก
ี ารจัดซอ
งบประมาณ (บาท)

ตกลงราคา

๕๑,๓๒๘,๒๙๐.๕๙ ๔๖,๖๘๓,๑๕๑.๒๓
๑๐๐.๐๐

๙๐.๙๖

สอบราคา
๐.๐๐
๐.๐๐

วิธพ
ี เิ ศษ

วิธก
ี รณีพเิ ศษ

วิธป
ี ระกวดราคา
ด ้วยวิธก
ี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

๑๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๖๓๑,๑๓๙.๓๖
๐.๐๒

๙.๐๒

๐.๐๐
๐.๐๐

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลกันตัง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
๕๑,๓๒๘,๒๙๐.๕๙ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์) พบการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ตกลงราคา วงเงินสูงถึง ๔๖,๖๘๓,๑๕๑.๒๓ บาท (สี่สิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นสามพัน หนึ่ ง ร้ อ ยห้ า สิ บ เอ็ ด บาทยี่ สิ บ สามสตางค์ ) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๐.๙๖ รองลงมาคื อ วิ ธี ก รณี พิ เ ศษ วงเงิ น
๔,๖๓๑,๑๓๙.๓๖ บาท (สี่ ล้ า นหกแสนสามหมื่ น หนึ่ ง พั น หนึ่ ง ร้ อ ยสามสิ บ เก้ า บาทสามสิ บ หกสตางค์ )
คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๒ และวิธีพิเศษ วงเงิน ๑๔,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา นั้นพบมากเป็นอันดับแรกสอดคล้อง
กับเหตุผลความจาเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากการดาเนินงานพบว่า โรงพยาบาลกันตัง สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้รับจัดสรรเงิน งบ
ค่า บริก ารทางการแพทย์ที่เ บิก จ่า ยในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงินบารุงโรงพยาบาลกันตัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศสานักนายกรัฐมานตรี
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ปริมาณดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
กันตังส่วนใหญ่เป็นวิธีตกลงราคาเนื่องจากทางโรงพยาบาลกันตังจัดซื้อจัดจ้างตามความจาเป็นในการใช้งาน

๕

ปัญหาและอุปสรรคและข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลกันตัง พบปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
(๑) การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กาหนด
(๒) การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ ล่าช้า
(๓) การจัดทาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น และต้องใช้เวลาในการ

จัดทาเอกสารเพิ่มขึ้น
แนวทางที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
(๑) การก าหนดให้ มี ก ารจั ด แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ เ ร็ ว ขึ้ น ให้ เ ป็ น ไปตามแผนประกาศ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) แจ้งหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(๓) เร่งรัด ติดตาม การดาเนินการจัดหาผู้ขาย ผู้รับจ้าง และบริหารสัญญาให้เป็นตามแบบรูปรายการ

และรายละเอียดของสัญญา
(๔) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

