รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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หนา 1

คํานํา
โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256
3 ขึ้นเพื่อ สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ที่ผานมา
ในภาพรวมวาเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางที่ไดกําหนดไวหรือไม มีความคุมคาหรือมีความสามารถ
ในการประหยัดงบประมาณไดมากนอยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจางมีแนวโนมเปนไปในวิธีการใด มีการใช
งบประมาณในแตละวิธีการเปนจํานวนเงินเทาใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือขอจํากัดอยางไร/หรือไม รวมทั้ง
มีการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางในปตอไปดวย ทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการทบทวนและวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณตอไป
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด และ เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐของ
โรงพยาบาลปากพนัง เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เกิดการ
แขงขันอยางเปนธรรม และประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลได ภายใตขอกําหนดของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถเปนแนวทางเบื้องตนในการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่นๆไดในระดับหนึ่งหากมีขอผิดพลาด
ประการใด โรงพยาบาลปากพนัง ยินดีนําไปปรับปรุงแกไขเพื่อการพัฒนาในโอกาสตอไป

กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพนัง
28 ตุลาคม 2563
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บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความ
ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการ
3ป. 1ค. (ปลูก/ปลุกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และเครือขาย) มุงเนนการปองกันการทุจริตผาน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
(IntegrityandTransparencyAssessment : ITA) อยางมีประสิทธิภาพมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559
และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดใหความสําคัญและกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เปนวาระ
สําคัญโดยการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
มีความโปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ และรวมขับเคลื่อนแผนแมบทการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) บูรณาการรวมกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) มุงเนนการปองกันการทุจริตในการบริหารราชการแผนดิน
ผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่งเปนการประเมินเชิง
บวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน ” โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผย
ขอมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีความโปรงใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ที่มีมาตรฐานและมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไป
จนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหนวยงานที่มุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และประเมิน
แนวทางในการปองกันการทุจริตและการปองกันการปฏิบัติงานที่อาจจะกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน
เพื่อสรางเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองคกร และมุงเนนการปองกันการทุจริตในการบริหารงาน
ของหนวยงาน โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีความโปรงใส โรงพยาบาล
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding : ebidding) ดําเนินการใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ลดปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจางและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบได ตาม
คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2563โรงพยาบาลปากพนัง

หนา 4

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สอดคลองกับขอกําหนดการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเปนเครื่องมือ
ที่จะชวยยกระดับธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ อันจะเปนการแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน
ดังนั้น โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนคศรีธรรมราช จึงจัดทําแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งหมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market : emarket) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding : e-bidding) และจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 3 เพื่อนําไป
ปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564ตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของโรงพยาบาลปากพนัง เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อสนับสนุนมาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
2.3 เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
2.4 เพี่อวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณพ.ศ.256 3 และปรับปรุงกระบวนงานใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนมาตรฐานเดียวกัน
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
3.1 โรงพยาบาลปากพนัง ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
3.2 การจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลปากพนัง มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดเปนมาตรฐาน
เดียวกันและมีการแขงขันอยางเปนธรรม ลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
3.3 การเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. กลุมเปาหมาย
4.1 บุคลากรผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสดุ ของโรงพยาบาลปากพนัง
4.2 ผูรับผิดชอบจัดหาพัสดุ ของโรงพยาบาลปากพนัง
4.3 งานบริหาร โรงพยาบาลปากพนัง
5. ขอบเขตการดําเนินงาน
กลุมเปาหมายในขอ
4 และบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคน ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
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ผลการจัดซื้อจัดจาง
โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 63 ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดําเนินงานสวนภูมิภาค และเงินบํารุงโดยจําแนกตามประเภทรายการตอไปนี้
1.ยาและเวชภัณฑไมใชยา
1. ผลการจัดซื้อจัดจาง ยาและเวชภัณฑไมใชยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
1.1 งบประมาณจําแนกตามรายการเวชภัณฑ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปากพนัง
ไดรับจัดสรรงบประมาณคายาและเวชภัณฑที่มิใชยาประจําป 2563 (งบประมาณ UC ป ๒๕๖3) เปนเงินรวม
ทั้งสิ้น 23,037,732.99 บาท (ยี่สิบสามลานสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยสามสิบสองบาทเกาสิบเกาสตางค)
งบประมาณคายา เปนเงิน 19,676,334.59-บาท (สิบเกาลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามรอยสามสิบสี่บาทหา
สิบเกาสตางค) งบประมาณคาเวชภัณฑมิใชยา เปนเงิน 3,361,398.40 บาท (สามลานสามแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
สามรอยเกาสิบแปดบาทสี่สิบสตางค) จําแนกตามรายการเวชภัณฑดังนี้
1.1.1 ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ จํานวน 490 รายการ เปนเงิน 18,954,392.09 บาท (สิบ
แปดลานเกาแสนหาหมื่นสี่พันสามรอยเกาสิบสองบาทเกาสตางค)คิดเปนรอยละ 96.33
1.1.2. ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 721,942.50 บาท (เจ็ด
แสนสองหมื่นหนึ่งพันเการอยสี่สิบสองบาทหาสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 3.67
1.1.3. เวชภัณฑที่มิใชยา ในสวนที่กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภครับผิดชอบ จํานวน 207 รายการ
เปนเงิน 3,361,398.40 บาท (สามลานสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามรอยเกาสิบแปดบาทสี่สิบสตางค)
กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปากพนัง ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
1.2

รอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2563
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ในปงบประมาณ พ.ศ.

2563 กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปากพนัง

ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง รวมจํานวน995 โครงการ แลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเปนรอยละ
100
1.3.รอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิธีการจัดซื้อจัดจางแตละครั้ง เปนไปตามระเบียบพัสดุ
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด คิดเปนรอยละ

100 และวงเงินที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ยาในบัญชียาหลัก

แหงชาติ 20,123,945.02 บาท (ยี่สิบลานหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเการอยสี่สิบหาบาทสองสตางค) ซึ่งสูงกวา
วงเงินที่ไดรับการจัดสรรตามแผน เปนเงิน 1,169,552,93 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหกหมื่นเกาพันหารอยหา
สิบสองบาทเกาสิบสามสตางค) ยานอกบัญชี เปนเงินทั้งสิ้น 484,364.55 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสามรอย
หกสิบสี่บาทหาสิบหาสตางค) ซึ่งนอยกวาวงเงินที่ไดรับการจัดสรรตามแผน 237,577.95 บาท (สองแสนสาม
หมื่นเจ็ดพันหารอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเกาสิบหาสตางค) เวชภัณฑมิใชยา เปนเงินทั้งสิ้น 2,796,198.04 บาท (สอง
ลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหกพันหนึ่งรอยเกาสิบแปดบาทสี่สตางค) ซึ่งนอยกวาวงเงินที่ไดรับจัดสรร 565,200.36
บาท (หาแสนหกหมื่นหาพันสองรอยบาทสามสิบหกสตางค) ทําใหงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางทั้งหมดใน
ปงบประมาณ 25653 สูงกวาวงเงินที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด เปนเงิน 366,774.62 บาท (สามแสนหกหมื่นหก
พันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค) เนื่องจากปริมาณการใชยา ในไตรมาส ที่ 1 และ 2 สูงขึ้นตาม
จํานวนผูปวยที่เขารับนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การปรับแผนการสนับสนุนยาของ สปสช. ที่ รพ.ตอง
จัดซื้อจัดหายาบางรายการเอง เชน clopidogrel 75 mg,stavudine 30 mg รายการยาบางรายการปรับราคา
สูงขึ้นจากราคาเดิม และอัตราการใชยาในผูปวยเด็กที่มีแพทยเฉพาะทาง และมีการระบาดของโรคอุบัติใหม
ในชวงไตรมาส ที่ 2/2563
2) ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปาก
พนัง จัดทําโครงการเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสาธารณสุขตาง ๆ ทั้งหมดรวม จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 คือโครงการตนแบบเครือขายชุมชนรวมใจปองกันภัยผลิตภัณฑสุขภาพ สูสุขภาพดีวิถี
ปากพนัง (พชต.บวร.ร.สรางสุข @บางตะพง) อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่น
บาทถวน) ไดดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมครบถวน

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2563โรงพยาบาลปากพนัง

หนา 7

โครงการที่ 2 คือ โครงการอาหารปลอดภัย เครือขายสุขภาพอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปงบประมาณ 2563 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากเงินบํารุงโรงพยาบาลปากพนัง(งบสงเสริมปองกัน)
จํานวน 40,700 บาท (สี่หมื่นเจ็ดรอยบาทถวน) ซึ่งโครงการสามารถดําเนินกิจกรรมได 2 กิจกรรม สวน
กิจกรรมที่ 3 การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายครูผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคในโรงเรียน ไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมไดทันเวลา เนื่องจากภาวะสถานการณระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ทําใหใชงบประมาณไป
จํานวนทั้งสิ้น 21,925.75 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเการอยยี่สิบหาบาทเจ็ดสิบหาสตางค)
2. การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปที่ผานมา โดยนําขอมูลที่ไดทั้งหมดตามขอ 1)
ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ
2.1

รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจาง

การดําเนินการจัดซื้อจัดจางของกลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปาก
พนัง สําหรับปงบประมาณ 2563 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
โรงพยาบาลปากพนัง ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจําป 2563 งบดําเนินงาน
(งบประมาณ UC ป 2563) เปนเงินรวมทั้งสิ้น 23,404 ,507.61.-บาท (ยี่สิบสามลานสี่แสนสี่พันหารอยเจ็ด
บาทหกสิบเอ็ดสตางค) จําแนกรายหมวด ดังนี้
2.1.1 ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ เปนเงิน 20,123,945.02 บาท (ยี่สิบลานหนึ่งแสน
สองหมื่นสามพันเการอยสี่สิบหาบาทสองสตางค) คิดเปนรอยละ 85.98
2.1.2. ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ เปนเงิน 484,364.55 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่
พันสามรอยหกสิบสี่บาทหาสิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 2.07
2.1.3

เวชภัณฑที่มิใชยาในสวนที่กลุมงานเภสัชกรรมรับผิดชอบ เปนเงิน

2,796,198.04 บาท (สองลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหกพันหนึ่งรอยเกาสิบแปดบาทสี่สตางค) คิดเปนรอยละ 11.95
ตารางที่ 2.1 แสดงการภาพรวมในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2563 (ตามรายการเวชภัณฑ)
รายการ
ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ
เวชภัณฑที่มิใชยา
รวม

ประเภทการจัด
จาง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

มูลคา

รอยละ

20,123,945.02
484,364.55
2,796,198.04
23,404,507.61

85.98
2.07
11.95
100.00
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จากตาราง ปงบประมาณ 2563 การจัดซื้อการจางภาพรวมของกลุมงานเภสัชกรรมและ
คุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปากพนัง เปนจัดซื้อการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรอยละ 100 และจัดซื้อยาใน
บัญชียาหลักแหงชาติสูงสุดรอยละ 85.98 รองลงมาคือเวชภัณฑที่มิใชยา รอยละ 11.95 และยานอกบัญชียา
หลักแหงชาติเพียงรอยละ 2.07

แผนภูมิแสดงร้ อยละภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้ างปี งบประมาณ 2563
2.07

ยาในบัญชียาหลักแห่ งชาติ

11.95

ยานอกบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

85.98

2.2 การวิเคราะหความเสี่ยง
2.2.1 ยาและเวชภัณฑขาดสตอค ทําใหมี การจัดซื้อจัดจางที่เรงดวน อาจสงผลใหเกิดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขอผิดพลาดในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และยังสงผลกระทบตอการใชยาและเวชภัณฑในจุด
บริการผูปวยและหนวยเบิกตาง ๆในโรงพยาบาลและเครือขายบริการ และจากสถานการณการระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา -19 สงผลกระทบตอบริษัทผูผลิตยาและระบบการขนสงยาและเวชภัณฑเปนอยางมาก ทําใหยา
และเวชภัณฑหลายรายการขาดตลาด ราคาสูงขึ้น ไมมีวัตถุดิบสําหรับการผลิต ทําใหยาและเวชภัณฑขาด ไม
เพียงพอในการใหบริการ อันเกิดจากไมสามารถการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทันตอความตองการของ
ผูรับผิดชอบโครงการที่ขอซื้อขอจาง และไมสามารถจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑบางรายการในทองตลาดได
2.2.2 ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

e-GP ตองดําเนินการเขาดําเนินการบันทึกขอมูลทันทีที่

ดําเนินการขอจัดซื้อ แตพบวาระบบมีความลาชาในการบันทึกทําใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานดาน
พัสดุและขั้นตอนในการบันทึกขอมูลหลายขั้นตอน ประกอบกับไมมีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง เภสัชกรที่
รับผิดชอบยังมีงานอื่นที่ตองรับผิดชอบและตองบริการผูปวย ทําใหตองใชนอกเวลาราชการในการดําเนินการ
บันทึกขอมูล เพื่อใหสามารถบันทึกขอมูลไดเปนปจจุบัน
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2.2.3 การใชยาและเวชภัณฑบางรายการที่มากกวาแผนการจัดซื้อที่วางไว เนื่องจากมีการ
ดําเนินพัฒนางานการแพทยแผนไทยและคลินิกเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร ทําใหปริมาณการใชยาสมุนไพรและ
ยาสําหรับผูปวยเด็กมีปริมาณสูงขึ้นและมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ในระหวางปงบประมาณ และ
ชวงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปงบประมาณ มีปริมาณผูปวยที่ตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจํานวนมากขึ้น ทํา
ใหมีความจําเปนตองปรับแผนการใชยาและเวชภัณฑบางรายการ ซึ่งเจาหนาที่พัสดุจะตองดําเนินการจัดทํา
แผนอยางรัดกุม และควบคุมปริมาณการใชการจัดซื้อในแตละครั้งใหมีความครอบคลุม และจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑใหมีปริมาณเพียงพอตอการใหบริการผูปวยมากขึ้น

2.3 วิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัดการจัดซื้อจัดจาง
2.3.1 ขาดอัตรากําลังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง และขาดอัตรากําลังผูชวย
เจาหนาที่ในการจัดทําเอกสาร เนื่องจากเจาพนักงานเภสัชกรรมจํานวน 4 ราย ออําจากระบบไปเนื่องจากการ
เกษียณอายุราชการ การไปบรรจุขาราชการในตําแหนงอื่น การถูกปลดออกจากราชการ และการโยกยาย และ
ยังไมมีอัตรากําลังทดแทน สงผลตอ ความลาชาในการการดําเนินการดานเอกสารเพื่อประกอบการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่
ไมเปนไปตามแผน
2.3.2 อัตราการใชยาและเวชภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผูปวยที่เพิ่มขึ้น และ
แพทยเฉพาะทางที่เพิ่มขึ้น ทําใหรายการยาและเวชภัณฑบางรายการตองมีการปรับแผน
2.3.3 โรงพยาบาลขาดสภาพคลองทางการเงินในบางชวง ทําใหบางบริษัทไมสามารถจัดสง
สินคาใหแก โรงพยาบาลได จึงทําใหยาและเวชภัณฑขาด จําเปนตองยืมยาและเวชภัณฑจากหนวยงานอื่น
2.3.4 สถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา -19 สงผลกระทบตอบริษัทผูผลิตยาและ
ระบบการขนสงยาและเวชภัณฑเปนอยางมาก ทําใหยาและเวชภัณฑหลายรายการขาดตลาด ราคาสูงขึ้น ไมมี
วัตถุดิบสําหรับการผลิต ทําใหยาและเวชภัณฑขาด ไมเพียงพอในการใหบริการ อันเกิดจากไมสามารถการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทันตอความตองการของผูรับผิดชอบโครงการที่ขอซื้อขอจาง และไมสามารถจัดซื้อ
จัดหายาและเวชภัณฑบางรายการในทองตลาดได
2.4 การวิเคราะหในการประหยัดงบประมาณ
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สรุปในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลปาก
พนัง ใชเงินสําหรับการจัดซื้อจัดจาง เปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 23,404,507.61.-บาท (ยี่สิบสามลานสี่แสนสี่พันหา
รอยเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค) สูงกวาวงเงินที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด จํานวน 366,774.62 บาท (สามแสนหก
หมื่นหกพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค) เนื่องจากปริมาณการใชยา ในไตรมาส ที่ 1 และ 2 สูงขึ้น
ตามจํานวนผูปวยที่เขารับนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การปรับแผนการสนับสนุนยาของ สปสช. ที่ รพ.ตอง
จัดซื้อจัดหายาบางรายการเอง เชน clopidogrel 75 mg,stavudine 30 mg รายการยาบางรายการปรับราคา
สูงขึ้นจากราคาเดิม และอัตราการใชยาในผูปวยเด็กที่มีแพทยเฉพาะทาง และมีการระบาดของโรคอุบัติใหม
ในชวงไตรมาส ที่ 2/2563
การจัดซื้อยารวมระดับเขตและระดับจังหวัด เปนเงิน 8,044,034.25 บาท (แปดลานสี่หมื่นสี่พัน
สามสิบสี่บาทยี่สิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 39.03
การจัดซื้อเวชภัณฑมิใชยารวมระดับจังหวัด เปนเงิน 1,068,238.05 (หนึ่งลานหกหมื่นแปดพันสองรอย
สามสิบแปดบาทหาสตางค) คิดเปนรอยละ 38.20

จัดซื้อยาจากองคการเภสัชกรรม เปนเงิน 4,708,885.76 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนแปดพันแปดรอยแปด
สิบหาบาทเจ็ดสิบหกสตางค) คิดเปนรอยละ 22.85
ไดรับการสนับสนุนยาจากโครงการสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ ยาตานไวรัส ยาตานวัณโรค
วัคซีน และโครงการตาง ๆ เปนเงิน 11,951,200.94 บาท(สิบเอ็ดลานเกาแสนหาหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทเกา
สิบสี่สตางค)
มูลค่าการจัดซือ้ จัดจ้างปี งบประมาณ 2563 (จํานวนเงิน(บาท))
1,727,959.99
1,068,238.05

8,044,034.25
7,855,389.56

4,708,885.76

จัดซือ้ ยาร่วม

ยาองค์การเภสัชกรรม

ยาจัดซือ้ บริษัท

เวชภัณฑ์ท่มี ิใช่ยาจัดซือ้ ร่วม
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ร้อยละการจัดซือ้ ยาปี งบประมาณ 2563

38.12

39.03

22.85

จัดซือ้ ยาร่วม

ยาองค์การเภสัชกรรม

ยาจัดซือ้ บริษัท

ร้อยละการจัดซือ้ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2563
0

38.2

61.8

เวชภัณฑ์ท่มี ิใช่ยาจัดซือ้ ร่วม

เวชภัณฑ์มิใช่ยาจัดซือ้ บริษัท

ซึ่งไดดําเนินการตามที่กําหนดไวอยางเหมาะสมคุมคาทุกประการ
2.5 แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการการจัดซื้อจัดจาง อันนําไปสูการปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
2.5.1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานดานพัสดุ (Flowchart) ในการกําหนดระยะเวลา
การจัดซื้อจัดจาง เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดซื้อจัดจางทันตามเวลา
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2.5.2 มีการวางแผนจัดซื้อจัดจางรวมกันในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
องคกรแพทย และหนวยบริการที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอตอ
ปริมาณการใช และเปนไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามแผน
2.5.

3. จัดใหมีการพัฒนาความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวของดาน

พัสดุ ดานสารสนเทศแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานพัสดุ หัวหนาฝาย หัวหนางาน และบุคลากรอื่นในหนวยงาน
เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง และการเปดเผยขอมูลตาง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางถูกตองทันเวลา
2.5.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานใหสามารถทํางานทดแทนกันได
โดยมีการสอนการใชโปรแกรมจัดซื้อจัดจางของกรมบัญชีกลางใหแกเภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรมและ
พนักงานประจําหองยา เพิ่มเติม
2.คาวัสดุทางการแพทย ออกซิเจน และไนตรัสออกไซด
1

. ผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

1.1

งบประมาณในภาพรวมของหนวยงาน จําแนกตามรายการเวชภัณฑ

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปากพนังไดรับจัดสรร
งบประมาณคาวัสดุการแพทย ออกซิเจน และไนตรัสออกไซดประจําป 2563 (งบเงินบํารุง UC ป 2563) เปน
เงินรวมทั้งสิ้น 2,607,369.00 บาท (สองลานหกแสนเจ็ดพันสามรอยหกสิบเกาบาทถวน) งบประมาณคาวัสดุ
การแพทย เปนเงิน 2‚047‚021.00 บาท (สองลานสี่หมื่นเจ็ดพันแปดยี่สิบเอ็ดบาทถวน) งบประมาณคา
ออกซิเจน ไนตรัสออกไซด เปนเงิน 560,348.00 บาท (หาแสนหกหมื่นสามรอยสี่สิบแปดบาทถวน) จําแนกตาม
รายการ ดังนี้
1.1.1 วัสดุการแพทย จํานวน 272 รายการ เปนเงิน 2‚047‚021.00 บาท (สองลานสี่หมื่น
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 (หาหมื่นแปดพัน สาม
รอยหาสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 2.24
1.1.3. ออกซิเจนเหลว จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 499 ,048.00 บาท (สี่แสนเกาหมื่น 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 ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ตามระเบียบ ตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
1.2 รอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2563
ในปงบประมาณ พ.ศ.

2563 กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปากพนัง ได ดําเนินการจัดซื้อ

จัดจาง รวมจํานวน 98 โครงการ แลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเปนรอยละ 100
1.3 รอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
1) ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 วิธีการจัดซื้อจัดจางแตละครั้ง เปนไปตามระเบียบพัสดุ ดวยวิธี
เฉพาะเจาะจงทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 และวงเงินที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
วัสดุการแพทย 1,210

,620.80 บาท (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหมื่นหกรอยยี่สิบบาทแปดสิบสตางค )

ซึ่งนอยกวาวงเงินที่ไดรับการจัดสรรตามแผน 622 ,198.99บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งรอยเกาสิบแปด
บาทเกาสิบเกาสตางค)
ออกซิเจนทอ 58

,485.00 บาท (หาหมื่นแปดพันสี่รอยแปดสิบหาบาทถวน) ซึ่งมากกวาวงเงินที่ไดรับ

การจัดสรรตามแผน 15.00 บาท (สิบหาบาทถวน)
ออกซิเจนเหลว 402
,934.18 บาท (สี่แสนสองพันเการอยสามสิบสี่บาทสิบแปดสตางค) ซึ่งนอยกวา
วงเงินที่ไดรับการจัดสรรตามแผน 35,804.34 บาท (สามหมื่นหาพันแปดรอยสี่บาทสามสิบสี่สตางค)
ไนตรัสออกไซด 3,300 บาท (สามพันสามรอยบาทถวน) ซึ่งมากกวาวงเงินที่ไดรับการจัดสรรตาม
แผน 350.00 บาท (สามรอยหาสิบบาทถวน)
๒. การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปที่ผานมา โดยนําขอมูลที่ไดทั้งหมดตามขอ 1)
ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ
2.1
รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจาง
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางของกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปากพนัง สําหรับ
ปงบประมาณ 2563 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปากพนัง ไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจําป 2563 งบดําเนินงาน (งบเงินบํารุง UC ป 2563) เปนเงินรวม
ทั้งสิ้น 1,675,339.98 บาท (หนึ่งลานหกแสนเจ็ดหมื่นหาพันสามรอยสามสิบเกาบาทเกาสิบแปดสตางค)
จําแนกรายหมวด ดังนี้
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2.1.1 วัสดุการแพทย 1,210,620.80 บาท (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหมื่นหกรอยยี่สิบ
บาทแปดสิบสตางค)คิดเปนรอยละ 72.26
2.1.2.
ออกซิเจนทอ 58 ,485.00 บาท (หาหมื่นแปดพันสี่รอยแปดสิบหาบาทถวน)
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
ตารางที่ 2.1 แสดงภาพรวมในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2563 (ตามรายการ)
ประเภทการจัด
มูลคา
รอยละ
รายการ
จาง
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 การจัดซื้อการจางภาพรวมของกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาล
ปากพนัง เปนจัดซื้อการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรอยละ 100 และจัดซื้อวัสดุการแพทยสูงสุดรอยละ 72.26
รองลงมาคือออกซิเจนเหลว รอยละ 24.05 ออกซิเจนทอ รอยละ 3.49 และไนตรัสออกไซดรอยละ 0.20
แผนภูมิแสดงร้ อยละภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้ างปี งบประมาณ 2563
3.49

0.20

24.05

วัสดุการแพทย์
ออกซิ เจนเหลว
ออกซเจนท่อ
ไนตรัสออกไซค์

72.26

2.2 การวิเคราะหความเสี่ยง
2.2.1 การจัดซื้อจัดจางที่เรงดวน อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขอผิดพลาดในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และยังสงผลกระทบตอการใชวัสดุทางการแพทยในจุดบริการผูปวยและหนวยเบิก
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ตางๆในโรงพยาบาลและเครือขายบริการ ทําใหวัสดุการแพทยขาด ไมเพียงพอในการใหบริการ อันเกิดจากการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทันตอความตองการของที่ขอซื้อ
2.2.2 ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

e-GP ตองดําเนินการเขาดําเนินการบันทึกขอมูลทันทีที่

ดําเนินการขอจัดซื้อ แตพบวาระบบมีความลาชาในการบันทึกทําใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานดาน
พัสดุ และขั้นตอนในการบันทึกขอมูลหลายขั้นตอน ประกอบกับไมมีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง ขาดความรู
ในขอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ สงผลทําใหการดําเนินงานตองใชระยะเวลานาน
2.2.3 การใชวัสดุการแพทยบางรายการที่มากกวาแผนการจัดซื้อที่วางไว เนื่องจากมี
สถานการณโรคระบาด Co-vid 19 ทําใหปริมาณการใชวัสดุการแพทยบางรายการมีปริมาณสูงขึ้น เชน ชุด
PPE ทําใหมีความจําเปนตองปรับแผนการใชวัสดุการแพทยบางรายการ ซึ่งเจาหนาที่พัสดุจะตองดําเนินการ
จัดทําแผนอยางรัดกุม และควบคุมปริมาณการใชการจัดซื้อในแตละครั้ง ใหมีความครอบคลุม และจัดใหมี
ปริมาณเพียงพอตอการใหบริการผูปวยและเจาหนาที่
2.3 วิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัดการจัดซื้อจัดจาง
2.3.1 เจาหนาที่งานพัสดุแยกตามกลุมงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากไมมีศูนยรวมงานพัสดุของ
โรงพยาบาล ทําใหการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจาง พ.ศ. 2560 ไมทั่วถึง เจาหนาที่งานพัสดุที่
ปฏิบัติงานบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ บางประการ สงผลตอการดําเนินการดานเอกสารเพื่อ
ประกอบการดําเนินการ ใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
2.3.2 การจัดซื้อไมเปนไปตามแผน เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนในการใชวัสดุการแพทย
เชน ชวงCo-vid 19 จําเปนตองใชชุด PPE เพิ่มขึ้น
2.3.3 ในการใชงานในระบบ e-GP มักจะเกิดปญหา Internet หลุดบอยครั้ง ไมสามารถ
บันทึกไดทําใหตองกลับมาเริ่มตนใหมทําใหการจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจางลาชา
2.4 การวิเคราะหในการประหยัดงบประมาณ
สรุปในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปากพนัง ใชเงินสําหรับ
การจัดซื้อจัดจางตามแผนเงินบํารุง และตามรายการที่ไดรับการจัดสรรจัดซื้อจัดจางตามความจําเปน และ
เหมาะสม ราคาเปนไปตามราคาทองตลาด ราคากลาง ราคาที่เคยจัดหามากอนไมนอยกวา 2 ปงบประมาณ
2.5 แนวทางการแกไขในการปรับปรุงกระบวนการการจัดซื้อจัดจาง อันนําไปสูการปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.2564
2.5.1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานดานพัสดุ ( Flowchart) ในการกําหนดระยะเวลาการ
จัดซื้อจัดจาง เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดซื้อจัดจางทันตามเวลา
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2.5.2 มีการวางแผนจัดซื้อจัดจางรวมกันกับฝายตางๆ องคกรแพทย และหนวยบริการที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอตอปริมาณการใช และเปนไปตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามแผน
2.5.3. จัดใหมีการพัฒนาความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวของดานพัสดุ
ดานสารสนเทศแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานพัสดุ หัวหนาฝาย หัวหนางาน และบุคลากรอื่นในหนวยงาน
เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง และการเปดเผยขอมูลตางๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางถูกตองทันเวลา
2.5.4 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหปรับปรุงเครือขาย Internet สําหรับเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานดานพัสดุโดยเฉพาะ อันนําไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
3.คาครุภัณฑตางๆและวัสดุตาง ๆนอกเหนือจากขอ 1,2
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน11,192,961.01
บาท (สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนแสนกาวหมื่นสองพันเการอยหกสิบเอ็ดสตางค) โดยไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการใช
จายงบประมาณ 2 รายการคือ
1. งบประมาณ (คาเสื่อมป 2563) ระดับหนวยบริการ 70% จัดซื้อจํานวน 11 รายการ เปนเงิน
จํานวน 4,202,225.69.- บาท (สี่ลานสองแสนสองหมื่นสองพันสองรอยยี่สิบหาบาทหกสิบเกา
สตางค)และงบประมาณคาเสื่อมป2563 ระดับจังหวัด 1 รายการ เปนเงิน 469,350.- บาท รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 4,671,575.69 บาท (สี่ลานหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบหาบาทหกสิบ
เกาสตางค)
2. เงินบํารุง จํานวนเงิน 11,192,961.01 บาท ตามรายการจัดซื้อจัดจางดังนี้
งบประมาณที่ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 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 คาวัสดุอื่นๆ
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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2.2
บาท

2.14 คาจางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ
จํานวนเงิน
305,813.00 บาท
2.15จางเหมาบริการ (สนับสนุน)
จํานวนเงิน
2,277,410.00 บาท
2.16คาจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 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
งบประมาณที่ไมตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางระบบegp จํานวน ๒ รายการ จํานวน698,707.22
2.2.1 คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน
2.2.2 คาประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ

จํานวน

588,668.97บาท
110,038.25 บาท

ตารางที่ 1 แสดงรอยละของจํานวนรายการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจาง
จํานวน
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีเฉพาะเจาะจง ต่ํา
โครงการ
E-bidding
กวา 5,000 บาท
(รายการ)
(รายการ)
(รายการ)
345
8
200
553
(100%)
(100%)
(100%)
จากตารางที่ 1 โรงพยาบาลปากพนัง ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน
รายการ ซึ่งทั้ง 345รายการ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเปนรอยละ

345
100 ดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding จํานวน 8รายการ ซึ่งทั้ง 8รายการ ดําเนินการจัดซื้อจัด
จางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

e-bidding เปนรอยละ 100วิธีเฉพาะเจาะจง ต่ํากวา 5,000 บาท

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวิธีเฉพาะเจาะจง ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 200 รายการ เปนรอยละ 100

ตารางที่ 2 แสดงรอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2563โรงพยาบาลปากพนัง

หนา 18

งบประมาณ
(บาท)

วิธีเฉพาะเจาะจง

11,192,961.01

(บาท)
5,388,835.32
(100%)

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีประกาศเชิญชวน
E-bidding
(บาท)
4,202,225.69.(100%)

วิธีเฉพาะเจาะจง ต่ํา
กวา 5,000 บาท
1,601,900

จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา งบประมาณในภาพรวมที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของโรงพยาบาลปากพนัง จํานวน 11,192,961.01 บาท พบวางบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 5,388,835.32บาท คิดเปนรอยละ 100 การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวน
จํานวน4,202,225.69.- บาท คิดเปนรอยละ100 วิธีเฉพาะเจาะจง ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 1,601,900คิด
เปนรอยละ100
จากตารางที่ 1และ ตารางที่ 2 จะเห็นวารอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
และรายละเอียดจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางนั้นมีความสอดคลองกั น

การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบ
ได เปนมาตรฐานเดียวกัน และมีการแขงขันที่เปนธรรม ลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัด
จาง สนับสนุนมาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ตลอดจนใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โดยไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 3 ตามแผนปฏิบัติการของ โรงพยาบาลปากพนัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1.จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563จํานวน 553รายการ จําแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจาง เปนวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 345 รายการ คิดเปนรอยละ 100 ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding จํานวน 8รายการ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป e-bidding เปนรอยละ 100วิธีเฉพาะเจาะจง ต่ํากวา 5,000 บาทดําเนินการจัดซื้อจัดจางวิธี
เฉพาะเจาะจง ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 200 รายการ เปนรอยละ 100
2. จํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563จําแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งงบประมาณในภาพรวมที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563
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จํานวน 11,192,961.01บาท(สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสองพันเการอยสี่หกสิบเอ็ดหนึ่งสตางค) พบวา เปน
งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจํานวน 5,388,835.32บาท (หาลานสามแสนแปดหมื่น
แปดพันแปดรอยสามสิบหาบาทสามสิบสองสตางค)คิดเปนรอยละ 100 รายการ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding จํานวน 4,202,225.69.00บาท (สี่ลานสองแสนสองพันสองรอยยี่สิบหาบาท
หกสิบเกาสตางค) คิดเปนรอยละ 100
จะเห็นวารอยละของจํานวนรายการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง และรอยละของจํานวน
งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางนั้นมีความสอดคลองกัน กลาวคือ งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัด
จางทั้งหมด เปนการจัดซื้อจัดจาง ดวยวิธีเฉพาะเจาจง ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ebidding ทุกรายการ
สรุปไดวาในปงบประมาณ พ.ศ. 256 3ผลการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลปากพนัง นั้น เปนไป
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563ที่กําหนดไว และในการจัดซื้อจัดจางนอกแผน
ไดดําเนินการจากความตองการของหนวยงานและผานมติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล การจัดซื้อจัด
จางของหนวยงานมีความคุมคา ประหยัดงบประมาณ และถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑ ปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชนสามารถตรวจสอบได
2. การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
บุคลากร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางขาดอัตรากําลังที่เพียงพอ ขาดความรู ความ
เขาใจ ความชํานาญ และประสบการณในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิธีปฏิบัติที่ถูกตองเทาที่ควร เนื่องจากเปลี่ยนเจาหนาที่ใหมบอย ตองเรียนรูงานใหม
ทําใหทํางานไมทันตามกําหนด
3. การวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของการจัดซื้อจัดจาง
3.1 หนวยงานขาดบุคลากรตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ / นักวิชาการพัสดุ ที่เปนขาราชการ
3.2 บุคลากรผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสดุ ขาดประสบการณ และองคความรู
ในระเบียบ หลักเกณฑวิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
3.3 การแจงจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานสวนภูมิภาค มีความ
ลาชา ทําใหหนวยงานไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดทันในไตรมาสที่ 1
3.4 ขั้นตอนการดําเนินงานดานพัสดุมีหลายขั้นตอน (แมวงเงินเล็กนอย) ทําใหเกิดความยุงยากใน
การปฏิบัติงาน
3.5 บุคลากร เจาหนาที่ที่รับผิดชอบไมเพียงพอกับงานที่รับผิดชอบตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจาง
มีภาระงานลนมือ
4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
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การดําเนินงานจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลปากพนัง 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. แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.1 บุคลากรผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสดุ เขารับการอบรม เตรียมความพรอม
ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5.2 จัดทํากระบวนงานจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
พ.ศ.
5.2 จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อขออนุมัติตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยเร็วที่สุด หลังจากที่ไดรับแจงวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
5.3 เรงรัดการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายงบประมาณ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
5.4 จัดทําทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจางเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางที่วางไวราย
เดือน/ไตรมาส
5.5 ปรับแผนการใชจายงบประมาณ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง อยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ ไตร
มาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3
.

ลงชื่อ.............................................ผูรวบรวมจัดทํารายงาน ลงชื่อ.........................................ผูรับรองรายงาน
(นางสกุลกาญต หุนศรีสกุล)
(นายสมเกียรติ วรยุทธการ)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นายแพทยชํานาญการรักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพนัง
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