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คํานํา 

 
  โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือ  

จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 3 ข้ึนเพ่ือ สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีผานมา  

ในภาพรวมวาเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางท่ีไดกําหนดไวหรือไม มีความคุมคาหรือมีความสามารถ  

ในการประหยัดงบประมาณไดมากนอยเพียงใด วิธีการจัดซ้ือจัดจางมีแนวโนมเปนไปในวิธีการใด มีการใช  

งบประมาณในแตละวิธีการเปนจํานวนเงินเทาใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือขอจํากัดอยางไร/หรือไม รวมท้ัง  

มีการจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซ้ือจัดจางในปตอไปดวย ท้ังนี้  

เพ่ือประโยชนในการทบทวนและวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณตอไป  

ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด และ เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐของ

โรงพยาบาลปากพนัง เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ เกิดการ

แขงขันอยางเปนธรรม และประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลได ภายใตขอกําหนดของการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

  หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ของโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถเปนแนวทางเบื้องตนในการวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง ของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอ่ืนๆไดในระดับหนึ่งหากมีขอผิดพลาด

ประการใด โรงพยาบาลปากพนัง ยินดีนําไปปรับปรุงแกไขเพ่ือการพัฒนาในโอกาสตอไป 

 

 

 

       กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลปากพนัง 
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บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความ

ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ซ่ึง กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการ  

3ป. 1ค. (ปลูก/ปลุกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และเครือขาย) มุงเนนการปองกันการทุจริตผาน  

กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

(IntegrityandTransparencyAssessment : ITA) อยางมีประสิทธิภาพมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดใหความสําคัญและกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริต

เปนวาระ        สําคัญโดยการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

มีความโปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ และรวมขับเคลื่อนแผนแมบทการปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) บูรณาการรวมกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม 

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1  (พ.ศ. 2560-2564) มุงเนนการปองกันการทุจริตในการบริหารราชการแผนดิน

ผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ซ่ึงเปนการประเมินเชิง

บวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผย

ขอมูล กระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีความโปรงใส รวมถึงข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการใหบริการ

ท่ีมีมาตรฐานและมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไป

จนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหนวยงานท่ีมุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และประเมิน

แนวทางในการปองกันการทุจริตและการปองกันการปฏิบัติงานท่ีอาจจะกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

เพ่ือสรางเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองคกร และมุงเนนการปองกันการทุจริตในการบริหารงาน 

ของหนวยงาน โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีความโปรงใส โรงพยาบาล

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding : e-

bidding) ดําเนินการใหการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ลดปญหาการ

ทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบได ตาม

คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
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ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สอดคลองกับขอกําหนดการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซ่ึงเปนเครื่องมือ

ท่ีจะชวยยกระดับธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ อันจะเปนการแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน  

 ดังนั้น โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนคศรีธรรมราช จึงจัดทําแผนปฏิบัติการ จัดซ้ือจัดจาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงหมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market : e-

market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding : e-bidding) และจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 3 เพ่ือนําไป

ปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564ตอไป 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐของโรงพยาบาลปากพนัง เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ

และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

 2.2 เพ่ือสนับสนุนมาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ 

 2.3 เพ่ือใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 2.4 เพ่ีอวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณพ.ศ.256 3 และปรับปรุงกระบวนงานใหมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

3.1 โรงพยาบาลปากพนัง ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ   วิธีปฏิบัติและมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

3.2 การจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลปากพนัง มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดเปนมาตรฐาน

เดียวกันและมีการแขงขันอยางเปนธรรม ลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

3.3 การเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. กลุมเปาหมาย  

 4.1 บุคลากรผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ ของโรงพยาบาลปากพนัง 

4.2 ผูรับผิดชอบจัดหาพัสดุ ของโรงพยาบาลปากพนัง 

4.3 งานบริหาร โรงพยาบาลปากพนัง  

 

5. ขอบเขตการดําเนินงาน 

 กลุมเปาหมายในขอ 4 และบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกคน ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามระเบียบ 

หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
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ผลการจัดซื้อจัดจาง 

โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางตาม

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 63 ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดําเนินงานสวนภูมิภาค และเงินบํารุงโดยจําแนกตามประเภทรายการตอไปนี้ 

 1.ยาและเวชภัณฑไมใชยา 

1. ผลการจัดซ้ือจัดจาง ยาและเวชภัณฑไมใชยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

1.1 งบประมาณจําแนกตามรายการเวชภัณฑ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปากพนัง

ไดรับจัดสรรงบประมาณคายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาประจําป 2563 (งบประมาณ UC ป ๒๕๖3) เปนเงินรวม

ท้ังสิ้น 23,037,732.99 บาท (ยี่สิบสามลานสามหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยสามสิบสองบาทเกาสิบเกาสตางค) 

งบประมาณคายา เปนเงิน  19,676,334.59-บาท (สิบเกาลานหกแสนเจ็ดหม่ืนหกพันสามรอยสามสิบสี่บาทหา

สิบเกาสตางค) งบประมาณคาเวชภัณฑมิใชยา เปนเงิน 3,361,398.40 บาท (สามลานสามแสนหกหม่ืนหนึ่งพัน

สามรอยเกาสิบแปดบาทสี่สิบสตางค) จําแนกตามรายการเวชภัณฑดังนี้ 

  1.1.1 ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ จํานวน  490 รายการ  เปนเงิน 18,954,392.09 บาท (สิบ

แปดลานเกาแสนหาหม่ืนสี่พันสามรอยเกาสิบสองบาทเกาสตางค)คิดเปนรอยละ 96.33 

  1.1.2. ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ จํานวน 9  รายการ  เปนเงิน 721,942.50 บาท (เจ็ด

แสนสองหม่ืนหนึ่งพันเการอยสี่สิบสองบาทหาสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 3.67 

  1.1.3. เวชภัณฑท่ีมิใชยา ในสวนท่ีกลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภครับผิดชอบ จํานวน 207 รายการ 

เปนเงิน 3,361,398.40 บาท (สามลานสามแสนหกหม่ืนหนึ่งพันสามรอยเกาสิบแปดบาทสี่สิบสตางค) 

  กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปากพนัง ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

ตามระเบียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ  

     1.2 รอยละของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปากพนัง  

ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  รวมจํานวน995 โครงการ แลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเปนรอยละ 

100 

     1.3.รอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

  1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิธีการจัดซ้ือจัดจางแตละครั้ง เปนไปตามระเบียบพัสดุ     

ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100  และวงเงินท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ยาในบัญชียาหลัก

แหงชาติ 20,123,945.02 บาท (ยี่สิบลานหนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันเการอยสี่สิบหาบาทสองสตางค) ซ่ึงสูงกวา

วงเงินท่ีไดรับการจัดสรรตามแผน  เปนเงิน 1,169,552,93 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหกหม่ืนเกาพันหารอยหา

สิบสองบาทเกาสิบสามสตางค) ยานอกบัญชี เปนเงินท้ังสิ้น 484,364.55 บาท (สี่แสนแปดหม่ืนสี่พันสามรอย

หกสิบสี่บาทหาสิบหาสตางค) ซ่ึงนอยกวาวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรตามแผน  237,577.95 บาท (สองแสนสาม

หม่ืนเจ็ดพันหารอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเกาสิบหาสตางค)  เวชภัณฑมิใชยา เปนเงินท้ังสิ้น 2,796,198.04 บาท (สอง

ลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนหกพันหนึ่งรอยเกาสิบแปดบาทสี่สตางค) ซ่ึงนอยกวาวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 565,200.36

บาท (หาแสนหกหม่ืนหาพันสองรอยบาทสามสิบหกสตางค) ทําใหงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางท้ังหมดใน

ปงบประมาณ 25653 สูงกวาวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด เปนเงิน 366,774.62 บาท (สามแสนหกหม่ืนหก

พันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค) เนื่องจากปริมาณการใชยา ในไตรมาส ท่ี 1 และ 2 สูงข้ึนตาม

จํานวนผูปวยท่ีเขารับนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การปรับแผนการสนับสนุนยาของ สปสช. ท่ี รพ.ตอง

จัดซ้ือจัดหายาบางรายการเอง เชน clopidogrel 75 mg,stavudine 30 mg รายการยาบางรายการปรับราคา

สูงข้ึนจากราคาเดิม และอัตราการใชยาในผูปวยเด็กท่ีมีแพทยเฉพาะทาง และมีการระบาดของโรคอุบัติใหม

ในชวงไตรมาส ท่ี 2/2563  

  2) ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปาก

พนัง จัดทําโครงการเก่ียวกับการดําเนินงานดานสาธารณสุขตาง ๆ ท้ังหมดรวม จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

โครงการท่ี 1  คือโครงการตนแบบเครือขายชุมชนรวมใจปองกันภัยผลิตภัณฑสุขภาพ สูสุขภาพดีวิถี

ปากพนัง (พชต.บวร.ร.สรางสุข @บางตะพง) อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณดําเนินโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    เปนเงิน 80,000 บาท (แปดหม่ืน

บาทถวน) ไดดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมครบถวน 
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โครงการท่ี 2 คือ โครงการอาหารปลอดภัย เครือขายสุขภาพอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปงบประมาณ 2563 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากเงินบํารุงโรงพยาบาลปากพนัง(งบสงเสริมปองกัน) 

จํานวน 40,700 บาท (สี่หม่ืนเจ็ดรอยบาทถวน) ซ่ึงโครงการสามารถดําเนินกิจกรรมได 2 กิจกรรม สวน

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายครูผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคในโรงเรียน ไมสามารถ

ดําเนินกิจกรรมไดทันเวลา เนื่องจากภาวะสถานการณระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ทําใหใชงบประมาณไป

จํานวนท้ังสิ้น 21,925.75 บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันเการอยยี่สิบหาบาทเจ็ดสิบหาสตางค)  

 2. การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปท่ีผานมา โดยนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดตามขอ 1) 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 

 2.1 รายงานผลสรุปการจัดซ้ือจัดจาง 

  การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของกลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปาก

พนัง สําหรับปงบประมาณ 2563  ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 

โรงพยาบาลปากพนัง ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจําป 2563 งบดําเนินงาน 

(งบประมาณ UC ป 2563)  เปนเงินรวมท้ังสิ้น  23,404 ,507.61.-บาท (ยี่สิบสามลานสี่แสนสี่พันหารอยเจ็ด

บาทหกสิบเอ็ดสตางค) จําแนกรายหมวด ดังนี้      

2.1.1 ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ  เปนเงิน 20,123,945.02 บาท (ยี่สิบลานหนึ่งแสน

สองหม่ืนสามพันเการอยสี่สิบหาบาทสองสตางค)  คิดเปนรอยละ 85.98 

   2.1.2. ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ  เปนเงิน 484,364.55 บาท (สี่แสนแปดหม่ืนสี่

พันสามรอยหกสิบสี่บาทหาสิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 2.07  

   2.1.3 เวชภัณฑท่ีมิใชยาในสวนท่ีกลุมงานเภสัชกรรมรับผิดชอบ เปนเงิน 

2,796,198.04 บาท (สองลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนหกพันหนึ่งรอยเกาสิบแปดบาทสี่สตางค) คิดเปนรอยละ 11.95 

ตารางท่ี 2.1  แสดงการภาพรวมในการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2563 (ตามรายการเวชภัณฑ)  

รายการ ประเภทการจัด

จาง 

มูลคา  รอยละ 

ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ เฉพาะเจาะจง 20,123,945.02 85.98 

ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ เฉพาะเจาะจง 484,364.55 2.07 

เวชภัณฑท่ีมิใชยา เฉพาะเจาะจง 2,796,198.04 11.95 

รวม  23,404,507.61 100.00 
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  จากตาราง ปงบประมาณ 2563  การจัดซ้ือการจางภาพรวมของกลุมงานเภสัชกรรมและ

คุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปากพนัง เปนจัดซ้ือการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรอยละ 100 และจัดซ้ือยาใน

บัญชียาหลักแหงชาติสูงสุดรอยละ 85.98 รองลงมาคือเวชภัณฑท่ีมิใชยา รอยละ 11.95 และยานอกบัญชียา

หลักแหงชาติเพียงรอยละ 2.07    

 

 

2.2 การวิเคราะหความเส่ียง 

  2.2.1 ยาและเวชภัณฑขาดสตอค  ทําใหมี การจัดซ้ือจัดจางท่ีเรงดวน  อาจสงผลใหเกิดความ

เสี่ยงท่ีจะเกิดขอผิดพลาดในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง และยังสงผลกระทบตอการใชยาและเวชภัณฑในจุด

บริการผูปวยและหนวยเบิกตาง ๆในโรงพยาบาลและเครือขายบริการ และจากสถานการณการระบาดของโรค

ไวรัสโคโรนา -19 สงผลกระทบตอบริษัทผูผลิตยาและระบบการขนสงยาและเวชภัณฑเปนอยางมาก ทําใหยา

และเวชภัณฑหลายรายการขาดตลาด ราคาสูงข้ึน ไมมีวัตถุดิบสําหรับการผลิต  ทําใหยาและเวชภัณฑขาด ไม

เพียงพอในการใหบริการ อันเกิดจากไมสามารถการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมทันตอความตองการของ

ผูรับผิดชอบโครงการท่ีขอซ้ือขอจาง และไมสามารถจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑบางรายการในทองตลาดได 

 2.2.2 ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ e-GP ตองดําเนินการเขาดําเนินการบันทึกขอมูลทันทีท่ี

ดําเนินการขอจัดซ้ือ  แตพบวาระบบมีความลาชาในการบันทึกทําใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานดาน

พัสดุและข้ันตอนในการบันทึกขอมูลหลายข้ันตอน  ประกอบกับไมมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบโดยตรง เภสัชกรท่ี

รับผิดชอบยังมีงานอ่ืนท่ีตองรับผิดชอบและตองบริการผูปวย ทําใหตองใชนอกเวลาราชการในการดําเนินการ

บันทึกขอมูล เพ่ือใหสามารถบันทึกขอมูลไดเปนปจจุบัน 

85.98 

2.07 
11.95

แผนภูมิแสดงร้อยละภาพรวมการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ

ยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ

เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา
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 2.2.3 การใชยาและเวชภัณฑบางรายการท่ีมากกวาแผนการจัดซ้ือท่ีวางไว เนื่องจากมีการ

ดําเนินพัฒนางานการแพทยแผนไทยและคลินิกเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร ทําใหปริมาณการใชยาสมุนไพรและ

ยาสําหรับผูปวยเด็กมีปริมาณสูงข้ึนและมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19  ในระหวางปงบประมาณ และ

ชวงไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปงบประมาณ มีปริมาณผูปวยท่ีตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจํานวนมากข้ึน ทํา

ใหมีความจําเปนตองปรับแผนการใชยาและเวชภัณฑบางรายการ ซ่ึงเจาหนาท่ีพัสดุจะตองดําเนินการจัดทํา

แผนอยางรัดกุม และควบคุมปริมาณการใชการจัดซ้ือในแตละครั้งใหมีความครอบคลุม และจัดซ้ือจัดหายาและ

เวชภัณฑใหมีปริมาณเพียงพอตอการใหบริการผูปวยมากข้ึน 

 

 

2.3 วิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัดการจัดซ้ือจัดจาง 

  2.3.1 ขาดอัตรากําลังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง และขาดอัตรากําลังผูชวย

เจาหนาท่ีในการจัดทําเอกสาร เนื่องจากเจาพนักงานเภสัชกรรมจํานวน 4 ราย ออําจากระบบไปเนื่องจากการ

เกษียณอายุราชการ การไปบรรจุขาราชการในตําแหนงอ่ืน การถูกปลดออกจากราชการ และการโยกยาย และ

ยังไมมีอัตรากําลังทดแทน  สงผลตอ ความลาชาในการการดําเนินการดานเอกสารเพ่ือประกอบการดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ี

ไมเปนไปตามแผน 

  2.3.2   อัตราการใชยาและเวชภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผูปวยท่ีเพ่ิมข้ึน และ

แพทยเฉพาะทางท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหรายการยาและเวชภัณฑบางรายการตองมีการปรับแผน 

  2.3.3 โรงพยาบาลขาดสภาพคลองทางการเงินในบางชวง ทําใหบางบริษัทไมสามารถจัดสง

สินคาใหแก โรงพยาบาลได จึงทําใหยาและเวชภัณฑขาด จําเปนตองยืมยาและเวชภัณฑจากหนวยงานอ่ืน 

  2.3.4 สถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา -19 สงผลกระทบตอบริษัทผูผลิตยาและ

ระบบการขนสงยาและเวชภัณฑเปนอยางมาก ทําใหยาและเวชภัณฑหลายรายการขาดตลาด ราคาสูงข้ึน ไมมี

วัตถุดิบสําหรับการผลิต  ทําใหยาและเวชภัณฑขาด ไมเพียงพอในการใหบริการ อันเกิดจากไมสามารถการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมทันตอความตองการของผูรับผิดชอบโครงการท่ีขอซ้ือขอจาง และไมสามารถจัดซ้ือ

จัดหายาและเวชภัณฑบางรายการในทองตลาดได 

2.4 การวิเคราะหในการประหยัดงบประมาณ 
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  สรุปในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปาก

พนัง ใชเงินสําหรับการจัดซ้ือจัดจาง เปนเงินท้ังสิ้น จํานวน  23,404,507.61.-บาท (ยี่สิบสามลานสี่แสนสี่พันหา

รอยเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค) สูงกวาวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด จํานวน 366,774.62 บาท (สามแสนหก

หม่ืนหกพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค) เนื่องจากปริมาณการใชยา ในไตรมาส ท่ี 1 และ 2 สูงข้ึน

ตามจํานวนผูปวยท่ีเขารับนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การปรับแผนการสนับสนุนยาของ สปสช. ท่ี รพ.ตอง

จัดซ้ือจัดหายาบางรายการเอง เชน clopidogrel 75 mg,stavudine 30 mg รายการยาบางรายการปรับราคา

สูงข้ึนจากราคาเดิม และอัตราการใชยาในผูปวยเด็กท่ีมีแพทยเฉพาะทาง และมีการระบาดของโรคอุบัติใหม

ในชวงไตรมาส ท่ี 2/2563   

การจัดซ้ือยารวมระดับเขตและระดับจังหวัด เปนเงิน 8,044,034.25 บาท (แปดลานสี่หม่ืนสี่พัน

สามสิบสี่บาทยี่สิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 39.03  

การจัดซ้ือเวชภัณฑมิใชยารวมระดับจังหวัด เปนเงิน 1,068,238.05 (หนึ่งลานหกหม่ืนแปดพันสองรอย

สามสิบแปดบาทหาสตางค) คิดเปนรอยละ 38.20 

 

จัดซ้ือยาจากองคการเภสัชกรรม เปนเงิน 4,708,885.76 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนแปดพันแปดรอยแปด

สิบหาบาทเจ็ดสิบหกสตางค) คิดเปนรอยละ 22.85 

ไดรับการสนับสนุนยาจากโครงการสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ ยาตานไวรัส ยาตานวัณโรค 

วัคซีน และโครงการตาง ๆ เปนเงิน 11,951,200.94 บาท(สิบเอ็ดลานเกาแสนหาหม่ืนหนึ่งพันสองรอยบาทเกา

สิบสี่สตางค) 

 

8,044,034.25

4,708,885.76

7,855,389.56 

1,068,238.05

1,727,959.99 

มลูคา่การจดัซือ้จดัจา้งปีงบประมาณ 2563 (จาํนวนเงิน(บาท))

จดัซือ้ยาร่วม ยาองคก์ารเภสชักรรม ยาจดัซือ้บริษัท เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาจดัซือ้ร่วม เวชภณัฑม์ิใช่ยาจดัซือ้บริษัท
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ซ่ึงไดดําเนินการตามท่ีกําหนดไวอยางเหมาะสมคุมคาทุกประการ 

2.5 แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการการจัดซ้ือจัดจาง อันนําไปสูการปรับปรุงการ

จัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

2.5.1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานดานพัสดุ (Flowchart) ในการกําหนดระยะเวลา

การจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดซ้ือจัดจางทันตามเวลา 

39.03

22.85

38.12

รอ้ยละการจดัซือ้ยาปีงบประมาณ 2563 

จดัซือ้ยาร่วม ยาองคก์ารเภสชักรรม ยาจดัซือ้บริษัท

0

38.2

61.8

รอ้ยละการจดัซือ้เวชภณัฑท่ี์มิใชย่า ปี 2563

เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาจดัซือ้ร่วม เวชภณัฑม์ิใช่ยาจดัซือ้บริษัท
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 2.5.2 มีการวางแผนจัดซ้ือจัดจางรวมกันในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 

องคกรแพทย และหนวยบริการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีถูกตอง ครบถวน เพียงพอตอ

ปริมาณการใช และเปนไปตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามแผน     

 2.5. 3. จัดใหมีการพัฒนาความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของดาน

พัสดุ ดานสารสนเทศแกเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ หัวหนาฝาย หัวหนางาน และบุคลากรอ่ืนในหนวยงาน 

เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจาง และการเปดเผยขอมูลตาง ๆเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางถูกตองทันเวลา 

 2.5.4  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานใหสามารถทํางานทดแทนกันได 

โดยมีการสอนการใชโปรแกรมจัดซ้ือจัดจางของกรมบัญชีกลางใหแกเภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรมและ

พนักงานประจําหองยา เพ่ิมเติม 

2.คาวัสดุทางการแพทย ออกซิเจน และไนตรัสออกไซด  

 1 . ผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 1.1  งบประมาณในภาพรวมของหนวยงาน จําแนกตามรายการเวชภัณฑ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปากพนังไดรับจัดสรร

งบประมาณคาวัสดุการแพทย ออกซิเจน และไนตรัสออกไซดประจําป 2563  (งบเงินบํารุง UC ป 2563) เปน 

เงินรวมท้ังสิ้น 2,607,369.00 บาท (สองลานหกแสนเจ็ดพันสามรอยหกสิบเกาบาทถวน) งบประมาณคาวัสดุ

การแพทย เปนเงิน 2‚047‚021.00 บาท (สองลานสี่หม่ืนเจ็ดพันแปดยี่สิบเอ็ดบาทถวน) งบประมาณคา

ออกซิเจน ไนตรัสออกไซด เปนเงิน 560,348.00 บาท (หาแสนหกหม่ืนสามรอยสี่สิบแปดบาทถวน) จําแนกตาม

รายการ ดังนี้ 

  1.1.1 วัสดุการแพทย จํานวน  272 รายการ  เปนเงิน 2‚047‚021.00 บาท (สองลานสี่หม่ืน

เจ็ดพันยี่สิบเอ็ดบาทถวน)  คิดเปนรอยละ 78.51 

                               -โรงพยาบาล 1,977,631.00 บาท 

                               -เครือขายสุขภาพโรงพยาบาล 69,390.00 บาท   

  1.1.2. ออกซิเจนทอ  จํานวน  2  รายการ  เปนเงิน 58 ,350 บาท (หาหม่ืนแปดพัน    สาม

รอยหาสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 2.24 

1.1.3. ออกซิเจนเหลว จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 499 ,048.00 บาท (สี่แสนเกาหม่ืน   เกาพันสี่สิบแปดบาท

ถวน) คิดเปนรอยละ 19.14 

  1.1.4 ไนตรัสออกไซด จํานวน 1 รายการ  เปนเงิน 2 ,950.00 บาท (สองพันเการอยหาสิบบาทถวน) คิดเปน

รอยละ 0.11  
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  กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปากพนัง ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบ ตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ  

1.2 รอยละของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปากพนัง  ได ดําเนินการจัดซ้ือ

จัดจาง  รวมจํานวน 98  โครงการ แลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเปนรอยละ 100 

 1.3 รอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

  1) ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 วิธีการจัดซ้ือจัดจางแตละครั้ง เปนไปตามระเบียบพัสดุ ดวยวิธี

เฉพาะเจาะจงท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100 และวงเงินท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

 วัสดุการแพทย  1,210 ,620.80 บาท  (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหม่ืนหกรอยยี่สิบบาทแปดสิบสตางค )    

ซ่ึงนอยกวาวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรตามแผน 622 ,198.99บาท (หกแสนสองหม่ืนสองพันหนึ่งรอยเกาสิบแปด

บาทเกาสิบเกาสตางค)  

 ออกซิเจนทอ  58 ,485.00 บาท (หาหม่ืนแปดพันสี่รอยแปดสิบหาบาทถวน) ซ่ึงมากกวาวงเงินท่ีไดรับ

การจัดสรรตามแผน 15.00 บาท (สิบหาบาทถวน)    

 ออกซิเจนเหลว 402 ,934.18 บาท (สี่แสนสองพันเการอยสามสิบสี่บาทสิบแปดสตางค) ซ่ึงนอยกวา

วงเงินท่ีไดรับการจัดสรรตามแผน 35,804.34 บาท (สามหม่ืนหาพันแปดรอยสี่บาทสามสิบสี่สตางค)  

  ไนตรัสออกไซด 3,300 บาท  (สามพันสามรอยบาทถวน) ซ่ึงมากกวาวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรตาม

แผน 350.00 บาท (สามรอยหาสิบบาทถวน) 

 ๒. การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปท่ีผานมา โดยนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดตามขอ 1) 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 

 2.1 รายงานผลสรุปการจัดซ้ือจัดจาง 

  การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปากพนัง สําหรับ

ปงบประมาณ 2563  ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปากพนัง ไดดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจําป 2563 งบดําเนินงาน (งบเงินบํารุง UC ป 2563)  เปนเงินรวม

ท้ังสิ้น  1,675,339.98  บาท  (หนึ่งลานหกแสนเจ็ดหม่ืนหาพันสามรอยสามสิบเกาบาทเกาสิบแปดสตางค) 

จําแนกรายหมวด ดังนี้      
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2.1.1 วัสดุการแพทย  1,210,620.80 บาท  (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหม่ืนหกรอยยี่สิบ

บาทแปดสิบสตางค)คิดเปนรอยละ 72.26 

   2.1.2. ออกซิเจนทอ  58 ,485.00 บาท (หาหม่ืนแปดพันสี่รอยแปดสิบหาบาทถวน)  

คิดเปนรอยละ 3.49  

   2.1.3 ออกซิเจนเหลว 402 ,934.18 บาท (สี่แสนสองพันเการอยสามสิบสี่บาทสิบ

แปดสตางค) คิดเปนรอยละ 24.05 

                               2.1.4 ไนตรัสออกไซด 3,300 บาท  (สามพันสามรอยบาทถวน)คิดเปนรอยละ 0.20 

ตารางท่ี 2.1  แสดงภาพรวมในการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2563 (ตามรายการ) 

รายการ 
ประเภทการจัด

จาง 
มูลคา รอยละ 

วัสดุการแพทย    เฉพาะเจาะจง 1,210,620.80 72.26 

ออกซิเจนทอ   เฉพาะเจาะจง 58,485.00 3.49 

ออกซิเจนเหลว เฉพาะเจาะจง 402,934.18 24.05 

ไนตรัสออกไซด เฉพาะเจาะจง 3300.00 0.20 

รวม  1,675,339.98   100 

 

จากตาราง ปงบประมาณ 2563  การจัดซ้ือการจางภาพรวมของกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาล

ปากพนัง เปนจัดซ้ือการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรอยละ 100 และจัดซ้ือวัสดุการแพทยสูงสุดรอยละ 72.26 

รองลงมาคือออกซิเจนเหลว รอยละ 24.05 ออกซิเจนทอ รอยละ 3.49  และไนตรัสออกไซดรอยละ  0.20 

 

 
 

2.2 การวิเคราะหความเส่ียง 

2.2.1 การจัดซ้ือจัดจางท่ีเรงดวน  อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขอผิดพลาดในการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง และยังสงผลกระทบตอการใชวัสดุทางการแพทยในจุดบริการผูปวยและหนวยเบิก

72.26 

24.05

3.49
0.20 

แผนภูมิแสดงร้อยละภาพรวมการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

วสัดุการแพทย์

ออกซิเจนเหลว

ออกซเจนท่อ

ไนตรัสออกไซค์
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ตางๆในโรงพยาบาลและเครือขายบริการ ทําใหวัสดุการแพทยขาด ไมเพียงพอในการใหบริการ อันเกิดจากการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมทันตอความตองการของท่ีขอซ้ือ 

 2.2.2 ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ e-GP ตองดําเนินการเขาดําเนินการบันทึกขอมูลทันทีท่ี

ดําเนินการขอจัดซ้ือ  แตพบวาระบบมีความลาชาในการบันทึกทําใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานดาน

พัสดุ และข้ันตอนในการบันทึกขอมูลหลายข้ันตอน  ประกอบกับไมมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบโดยตรง ขาดความรู

ในขอกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ สงผลทําใหการดําเนินงานตองใชระยะเวลานาน 

 2.2.3 การใชวัสดุการแพทยบางรายการท่ีมากกวาแผนการจัดซ้ือท่ีวางไว เนื่องจากมี

สถานการณโรคระบาด Co-vid 19 ทําใหปริมาณการใชวัสดุการแพทยบางรายการมีปริมาณสูงข้ึน เชน ชุด 

PPE  ทําใหมีความจําเปนตองปรับแผนการใชวัสดุการแพทยบางรายการ   ซ่ึงเจาหนาท่ีพัสดุจะตองดําเนินการ

จัดทําแผนอยางรัดกุม และควบคุมปริมาณการใชการจัดซ้ือในแตละครั้ง  ใหมีความครอบคลุม และจัดใหมี

ปริมาณเพียงพอตอการใหบริการผูปวยและเจาหนาท่ี 

2.3 วิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัดการจัดซ้ือจัดจาง 

2.3.1 เจาหนาท่ีงานพัสดุแยกตามกลุมงานท่ีรับผิดชอบ เนื่องจากไมมีศูนยรวมงานพัสดุของ

โรงพยาบาล ทําใหการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ จัดจาง พ.ศ. 2560 ไมท่ัวถึง เจาหนาท่ีงานพัสดุท่ี

ปฏิบัติงานบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ บางประการ สงผลตอการดําเนินการดานเอกสารเพ่ือ

ประกอบการดําเนินการ ใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง   

2.3.2 การจัดซ้ือไมเปนไปตามแผน  เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนในการใชวัสดุการแพทย 

เชน ชวงCo-vid 19 จําเปนตองใชชุด PPE เพ่ิมข้ึน 

2.3.3 ในการใชงานในระบบ e-GP มักจะเกิดปญหา Internet หลุดบอยครั้ง ไมสามารถ

บันทึกไดทําใหตองกลับมาเริ่มตนใหมทําใหการจัดทําเอกสารจัดซ้ือจัดจางลาชา 

2.4 การวิเคราะหในการประหยัดงบประมาณ 

  สรุปในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปากพนัง ใชเงินสําหรับ

การจัดซ้ือจัดจางตามแผนเงินบํารุง และตามรายการท่ีไดรับการจัดสรรจัดซ้ือจัดจางตามความจําเปน และ

เหมาะสม ราคาเปนไปตามราคาทองตลาด ราคากลาง ราคาท่ีเคยจัดหามากอนไมนอยกวา 2 ปงบประมาณ 

2.5 แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการการจัดซ้ือจัดจาง อันนําไปสูการปรับปรุงการ

จัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.5.1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานดานพัสดุ ( Flowchart) ในการกําหนดระยะเวลาการ

จัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดซ้ือจัดจางทันตามเวลา 
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2.5.2 มีการวางแผนจัดซ้ือจัดจางรวมกันกับฝายตางๆ องคกรแพทย และหนวยบริการท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีถูกตอง ครบถวน เพียงพอตอปริมาณการใช และเปนไปตาม

ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามแผน     

2.5. 3. จัดใหมีการพัฒนาความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของดานพัสดุ 

ดานสารสนเทศแกเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ หัวหนาฝาย หัวหนางาน และบุคลากรอ่ืนในหนวยงาน 

เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจาง และการเปดเผยขอมูลตางๆเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางถูกตองทันเวลา 

2.5.4 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหปรับปรุงเครือขาย Internet สําหรับเจาหนาท่ี           

ท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุโดยเฉพาะ อันนําไปสูการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

3.คาครุภัณฑตางๆและวัสดุตาง ๆนอกเหนือจากขอ 1,2 

  งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน11,192,961.01

บาท (สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนแสนกาวหม่ืนสองพันเการอยหกสิบเอ็ดสตางค) โดยไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการใช

จายงบประมาณ 2 รายการคือ 

1. งบประมาณ (คาเสื่อมป 2563) ระดับหนวยบริการ 70% จัดซ้ือจํานวน 11 รายการ เปนเงิน

จํานวน  4,202,225.69.- บาท (สี่ลานสองแสนสองหม่ืนสองพันสองรอยยี่สิบหาบาทหกสิบเกา

สตางค)และงบประมาณคาเสื่อมป2563 ระดับจังหวัด 1 รายการ เปนเงิน 469,350.- บาท รวม

เปนเงินท้ังสิ้น  4,671,575.69 บาท (สี่ลานหกแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบหาบาทหกสิบ

เกาสตางค) 

2. เงินบํารุง จํานวนเงิน 11,192,961.01 บาท  ตามรายการจัดซ้ือจัดจางดังนี้ 
งบประมาณท่ีตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 553รายการ จํานวน11,192,961.01บาท 

2.1 คาวัสดุสํานักงาน    จํานวนเงิน 870,978.38บาท 

2.2 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง   จํานวนเงิน9,069.40   บาท 

2.3 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ    จํานวนเงิน 125,025.52บาท 

2.4 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   จํานวนเงิน  42,655.00   บาท 

2.5 คาวัสดุคอมพิวเตอร    จํานวนเงิน 436,608.74บาท 

2.6 คาวัสดุงานบานงานครัว   จํานวนเงิน 526,623.89บาท 

2.7 คาวัสดุกอสราง    จํานวนเงิน             81,534.41 บาท 

2.8 คาวัสดุบริโภค     จํานวนเงิน  25,406.00    บาท  

2.9 คาวัสดุเครื่องแตงกาย    จํานวนเงิน 4,000.00    บาท  

2.10 คาวัสดุทันตกรรม    จํานวนเงิน  621,050.64   บาท  

2.11 คาวัสดุอ่ืนๆ     จํานวนเงิน 149,159.15   บาท 

2.12 คาจางเหมาทําความสะอาด   จํานวนเงิน 1,371,600.00  บาท 

2.13 คาจางเหมาประกอบอาหารผูปวย  จํานวนเงิน    1,535,800.00  บาท 
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2.14 คาจางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ   จํานวนเงิน 305,813.00   บาท 

2.15 จางเหมาบริการ (สนับสนุน)   จํานวนเงิน 2,277,410.00  บาท 

2.16 คาจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  จํานวนเงิน       85,400.00  บาท  

2.17  คาซอมแซมอาคารและสิ่งปลูกสราง  จํานวนเงิน        1,843,625.00  บาท  

2.18  คาซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะฯ  จํานวนเงิน   166,355.00  บาท  

2.19  คาซอมแซมครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  จํานวนเงิน       16,139.66  บาท  

 2.2 งบประมาณท่ีไมตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางระบบegp จํานวน ๒ รายการ จํานวน698,707.22    

บาท 

2.2.1 คาน้ํามันเชื้อเพลิง    จํานวน            588,668.97บาท 

 2.2.2 คาประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ  จํานวน            110,038.25 บาท 

ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของจํานวนรายการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

 

จํานวน 

โครงการ 

    

(รายการ) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

(รายการ) 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

E-bidding 

(รายการ) 

วิธีเฉพาะเจาะจง  ต่ํา

กวา 5,000 บาท 

553 
345 8 200 

(100%) (100%) (100%) 

  

 จากตารางท่ี 1 โรงพยาบาลปากพนัง ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 345

รายการ  ซ่ึงท้ัง 345รายการ ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเปนรอยละ 100 ดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป e-bidding จํานวน 8รายการ  ซ่ึงท้ัง 8รายการ ดําเนินการจัดซ้ือจัด

จางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป e-bidding เปนรอยละ 100วิธีเฉพาะเจาะจง  ต่ํากวา 5,000 บาท

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางวิธีเฉพาะเจาะจง  ต่ํากวา 5,000 บาท  จํานวน 200 รายการ เปนรอยละ 100 

 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงรอยละของจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง  
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งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

(บาท) 

วิธีประกาศเชิญชวน 

E-bidding 

(บาท) 

วิธีเฉพาะเจาะจง  ต่ํา

กวา 5,000 บาท 

11,192,961.01 
5,388,835.32 4,202,225.69.-  1,601,900 

(100%) (100%)  

 

 จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวา งบประมาณในภาพรวมท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของโรงพยาบาลปากพนัง จํานวน 11,192,961.01 บาท พบวางบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 5,388,835.32บาท คิดเปนรอยละ 100 การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวน 

จํานวน4,202,225.69.- บาท คิดเปนรอยละ100 วิธีเฉพาะเจาะจง  ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 1,601,900คิด

เปนรอยละ100 

 จากตารางท่ี 1และ ตารางท่ี 2 จะเห็นวารอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

และรายละเอียดจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางนั้นมีความสอดคลองกัน 

การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  1. สรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ 2563  

 โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามระเบียบ 

หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบ

ได เปนมาตรฐานเดียวกัน และมีการแขงขันท่ีเปนธรรม ลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการจัดซ้ือจัด

จาง สนับสนุนมาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ตลอดจนใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

โดยไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 3 ตามแผนปฏิบัติการของ โรงพยาบาลปากพนัง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 1.จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563จํานวน 553รายการ จําแนกตาม

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง เปนวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 345  รายการ คิดเปนรอยละ 100 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

ดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป e-bidding จํานวน 8รายการ  ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวน

ท่ัวไป e-bidding เปนรอยละ 100วิธีเฉพาะเจาะจง  ต่ํากวา 5,000 บาทดําเนินการจัดซ้ือจัดจางวิธี

เฉพาะเจาะจง  ต่ํากวา 5,000 บาท  จํานวน 200 รายการ เปนรอยละ 100 

 2. จํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563จําแนกตาม

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงงบประมาณในภาพรวมท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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จํานวน 11,192,961.01บาท(สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนสองพันเการอยสี่หกสิบเอ็ดหนึ่งสตางค)  พบวา เปน

งบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 5,388,835.32บาท  (หาลานสามแสนแปดหม่ืน

แปดพันแปดรอยสามสิบหาบาทสามสิบสองสตางค) คิดเปนรอยละ 100 รายการ ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี

ประกาศเชิญชวนท่ัวไป e-bidding จํานวน 4,202,225.69.00บาท (สี่ลานสองแสนสองพันสองรอยยี่สิบหาบาท

หกสิบเกาสตางค)  คิดเปนรอยละ 100 

 จะเห็นวารอยละของจํานวนรายการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง และรอยละของจํานวน

งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางนั้นมีความสอดคลองกัน กลาวคือ งบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัด

จางท้ังหมด เปนการจัดซ้ือจัดจาง ดวยวิธีเฉพาะเจาจง ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป e-

bidding ทุกรายการ 

 สรุปไดวาในปงบประมาณ พ.ศ. 256 3ผลการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลปากพนัง นั้น เปนไป

ตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563ท่ีกําหนดไว และในการจัดซ้ือจัดจางนอกแผน

ไดดําเนินการจากความตองการของหนวยงานและผานมติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล การจัดซ้ือจัด

จางของหนวยงานมีความคุมคา ประหยัดงบประมาณ และถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑ ปฏิบัติและมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชนสามารถตรวจสอบได  

  2. การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

 บุคลากร เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการจัดซ้ือจัดจางขาดอัตรากําลังท่ีเพียงพอ ขาดความรู ความ

เขาใจ ความชํานาญ และประสบการณในการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองเทาท่ีควร เนื่องจากเปลี่ยนเจาหนาท่ีใหมบอย ตองเรียนรูงานใหม 

ทําใหทํางานไมทันตามกําหนด 

  3. การวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของการจัดซ้ือจัดจาง 

 3.1 หนวยงานขาดบุคลากรตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ / นักวิชาการพัสดุ ท่ีเปนขาราชการ  

 3.2 บุคลากรผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ ขาดประสบการณ และองคความรู 

ในระเบียบ หลักเกณฑวิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

 3.3 การแจงจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานสวนภูมิภาค มีความ

ลาชา ทําใหหนวยงานไมสามารถจัดซ้ือจัดจางไดทันในไตรมาสท่ี 1 

  3.4 ข้ันตอนการดําเนินงานดานพัสดุมีหลายข้ันตอน (แมวงเงินเล็กนอย) ทําใหเกิดความยุงยากใน

การปฏิบัติงาน 

  3.5 บุคลากร เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไมเพียงพอกับงานท่ีรับผิดชอบตามระเบียบของการจัดซ้ือจัดจาง 

มีภาระงานลนมือ 
 

  4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
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 การดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลปากพนัง จํานวน 553รายการ ไดรับงบประมาณ เปน

เงิน 11,192,961.01 บาท เบิกจาย เปนเงิน 11,192,961.01 บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โดยสามารถประหยัด

งบประมาณได จํานวน 0 บาท 

 

 

  5. แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการ

จัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5.1 บุคลากรผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ เขารับการอบรม เตรียมความพรอม

ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 5.2 จัดทํากระบวนงานจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 5.2 จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือขออนุมัติตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราชโดยเร็วท่ีสุด หลังจากท่ีไดรับแจงวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  

5.3 เรงรัดการจัดซ้ือจัดจางและการเบิกจายงบประมาณ ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว  

 5.4 จัดทําทะเบียนคุมการจัดซ้ือจัดจางเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางท่ีวางไวราย

เดือน/ไตรมาส 

 5.5 ปรับแผนการใชจายงบประมาณ แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง อยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ ไตร

มาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3  

.  

 

          

ลงชื่อ.............................................ผูรวบรวมจัดทํารายงาน   ลงชื่อ.........................................ผูรับรองรายงาน 

  (นางสกุลกาญต  หุนศรีสกุล)                  (นายสมเกียรติ  วรยุทธการ) 

   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                                นายแพทยชํานาญการรักษาการในตําแหนง 

            ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพนัง 

 
 

 


