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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๑. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
๑.๑ งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน จาแนกตามรายการเวชภัณฑ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง
ได้รับจัดสรรงบประมาณค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจาปี 2562 (งบประมาณ UC ปี ๒๕๖2) เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 24,813,029.73 บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
งบประมาณค่ายา เป็นเงิน 21,272,874.35-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
บาทสามสิบห้าสตางค์) งบประมาณค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา เป็นเงิน 3,540,155.38 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่น
หนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์) จาแนกตามรายการเวชภัณฑ์ ดังนี้
๑.๑.1 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จานวน 483 รายการ เป็นเงิน 20,285,760.35
บาท (ยี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสามสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 95.36
๑.1.2. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จานวน 8 รายการ เป็นเงิน 987,114.00 บาท
(เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 4.64
1.1.3. เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในส่วนที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภครับผิดชอบ
จานวน 212 รายการ เป็นเงิน 3,540,155.38 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่น หนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทสามสิบ
แปดสตางค์)
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบี ยบตามพระราชบั ญ ญัติ การจั ด ซื้อจั ดจ้ างและการบริ ห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง
ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมจานวน 1,467 โครงการ แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐
๑.๓ ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง เป็นไปตามระเบียบพัส ดุ
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และวงเงินที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยาในบัญชียาหลัก
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แห่งชาติ 18,813,712.58 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสิบแปด
สตางค์) ซึ่งน้อยกว่าวงเงินที่ได้รับการจัดสรรตามแผน 1,472,047.77 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพัน
สี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ยานอกบัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 541,698.80 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหก
ร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) ซึ่งน้อยกว่าวงเงินที่ได้รับการจัดสรรตามแผน 445,415.20 บาท (สี่แสน
สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) เวชภัณฑ์มิใช่ยา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,188,918.38 บาท (สามล้าน
หนึ่ ง แสนแปดหมื่ น แปดพั น เก้ า ร้ อ ยสิ บ แปดบาทสามสิ บ แปดสตางค์ ) ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
351,237.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปาก
พนัง จัดทาโครงการเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านสาธารณสุขต่างๆ ทั้งหมดรวม จานวน 5 โครงการคิดเป็นร้อย
ละ 100 ดังนี้
โครงการที่ 1 คือโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ. อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินโครงการจากแผนงานวิชาการและสร้างความ
เข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 คือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สั่งการรักษาและบุคลากรสาธารณสุขในการใช้ยาสมุนไพร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาการแพทย์แผนไทย 164,220 (หนึ่ง
แสนหกหมื่ น สี่ พั น สองร้ อ ยยี่ สิ บ บาทถ้ ว น) และได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมโครงการ เบิ ก จ่ า ยงบประมาณทั้ ง สิ้ น
109,001 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งบาทถ้วน) ในส่วนวัสดุอุปกรณ์โครงการให้งานพัสดุดาเนินการ
โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร เครือข่ายสุขภาพอาเภอปากพนัง
โครงการที่ 4 โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
ทั้ง 3 โครงการได้ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมตามงานประจา ไม่มีค่าใช้จ่า ย
ในการดาเนินการเพิ่มเติม
๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีที่ผ่านมา โดยนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ 1) ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ คือ
2.1 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปาก
พนัง สาหรับปีงบประมาณ 2562 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลปากพนั ง ได้ ดาเนิ น การจั ด ซื้อ จัดจ้ าง โดยวิ ธีเ ฉพาะเจาะจง ประจ าปี 2562 งบดาเนิน งาน
(งบประมาณ UC ปี ๒๕๖2) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 302,433.-บาท (สามแสนสองพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท
ถ้วน) จาแนกรายหมวด ดังนี้
2.๑.1 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นเงิน 18,813,712.58บาท (สิบแปดล้าน
แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 36.50
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2.1.2. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นเงิน 541,698.80บาท (ห้าแสนสี่หมื่น
หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 63.50
2.1.3 เวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย าในส่ ว นที่ ก ลุ่ ม งานเภสั ช กรรมรั บ ผิ ด ชอบ เป็ น เงิ น
3,188,918.38 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์)
ตารางที่ 2.1 แสดงการภาพรวมในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562 (ตามรายการเวชภัณฑ์)
รายการ
ประเภทการจัด
มูลค่า
ร้อยละ
จ้าง
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
เฉพาะเจาะจง
18,813,712.58
83.45
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
เฉพาะเจาะจง
541,698.80
2.40
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เฉพาะเจาะจง
3,188,918.38
14.15
รวม
22,544,329.76
100.00
จากตาราง ปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อการจ้างภาพรวมของกลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง เป็นจัดซื้อการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้อยละ 100 และจัดซื้อยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติสูงสุดร้อยละ 83.45 รองลงมาคือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ร้อยละ 14.15 และยานอกบัญชียา
หลักแห่งชาติเพียงร้อยละ 2.40
แผนภูมิแสดงร้ อยละภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้ างปี งบประมาณ 2562

2.40

ยาในบัญชียา
หลักแห่ งชาติ

14.15

ยานอกบัญชียา
หลักแห่ งชาติ
83.45

เวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
2.2.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด
ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อการใช้ยาและเวชภัณฑ์ในจุดบริการผู้ป่วยและหน่วยเบิก
ต่างๆฝนโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการ ทาให้ยาและเวชภัณฑ์ขาด ไม่เพียงพอในการให้บริการ อันเกิดจาก
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของผู้รับผิดชอบโครงการที่ขอซื้อขอจ้าง
2.2.2 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ต้องดาเนินการเข้าดาเนินการบันทึก
ข้อมูลทันทีที่ดาเนินการขอจัดซื้อ แต่พบว่าระบบมีความล่าช้าในการบันทึกทาให้เกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลหลายขั้นตอน ประกอบกับไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ
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โดยตรง เภสัชกรที่รับผิดชอบยังมีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบและต้องบริการผู้ป่วย ทาให้ต้องใช้นอกเวลาราชการ
ในการดาเนินการบันทึกข้อมูล เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน
2.2.3 การใช้ ย าและเวชภั ณ ฑ์ บ างรายการที่ ม ากกว่ า แผนการจั ด ซื้ อ ที่ ว างไว้
เนื่องจากมีการดาเนินพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและคลินิกเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ ทาให้ปริมาณการใช้
ยาสมุนไพรและยาสาหรับผู้ป่วยเด็กมีปริมาณสูงขึ้น รวมถึงห้องฝากครรภ์ได้เปิดให้บริการการป้องกันไวรัสตับ
อักเสบจากแม่สู่ลูก ในระหว่างปีงบประมาณ และช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีงบประมาณ มีปริมาณผู้ป่วยที่
ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจานวนมากขึ้น ทาให้มีความจาเป็นต้องปรับแผนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ บาง
รายการ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดาเนินการจัดทาแผนอย่างรัดกุ ม และควบคุมปริมาณการใช้การจัดซื้อในแต่
ละครั้งให้มีความครอบคลุม และจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยมาก
ขึ้น
2.3 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัดการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3.1 ขาดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง และเจ้าหน้าที่
พัสดุยังไม่ได้รับ การอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ ทาให้ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ในบางประการ ส่งผลต่อการดาเนินการด้านเอกสารเพื่อประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างให้ ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบี ย บการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่
เป็นไปตามแผน
2.3.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด้านยา ยังต้องทาหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด้าน
วัสดุห้องปฏิบัติการ ทันตกรรม รังสี เพิ่มเติม ซึ่งทาให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบการ ลงนามในเอกสาร แ ละ
บันทึกข้อมูลกรมบัญชีกลาง ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนวัสดุอื่นๆอาจล่าข้าได้
2.3.3 อัตราการใช้ยาและเวชภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
และแพทย์เฉพาะทางที่เพิ่มขึ้น ทาให้รายการยาและเวชภัณฑ์บางรายการต้องมีการปรับแผน
2.3.4 โรงพยาบาลขาดสภาพคล่ อ งทางการเงิ นในบางช่ว ง ท าให้ บ างบริ ษัท ไม่
สามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ โรงพยาบาลได้ จึงทาให้ยาและเวชภัณฑ์ขาด จาเป็นต้องยืมยาและเวชภัณฑ์จาก
หน่วยงานอื่น
2.4 การวิเคราะห์ในการประหยัดงบประมาณ
สรุปในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปาก
พนัง ใช้เงินสาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น จานวน 22,544,329.76.- บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนสี่
หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ซึ่งจานวนเงินน้อยกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแผนจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นเงิน 2,268,699.97 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิ บเก้าบาทเก้าสิบเจ็ด
สตางค์) ซึ่งได้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าทุกประการ
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