รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2560

โรงพยาบาลร้องกวาง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ก

คํานํา
โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้มีการนําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดําเนินงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ และนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ2561ต่อไป

ผู้จัดทํา

ข

สารบัญ
หน้า
คํานํา

ก

สารบัญ

ข

บทที่ 1 บทนํา

1

บทที่ 2 ผลการดําเนินการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2

บทที่ 3 สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

10

บทที่ 4 ข้อเสนอแนะ

13

1

บทที่ 1 บทนํา
โรงพยาบาลร้องกวาง ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดําเนินการโดยส่วนงานพัสดุ และงาน
เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลร้องกวาง

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)ที่กําหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการดําเนินการในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา ทัง้ นี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดําเนินงาน เพื่อนํามาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
ทั้งยังเป็นการป้องปรามการเกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในส่วนการจัดซื้อในโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ
การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อจํากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการจัดหาพัสดุเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลร้องกวาง
ดําเนินงานต่อไป

นําไปใช้ประโยชน์ในการ

2

บทที่ 2 ผลการดําเนินการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2.1ภาพรวมการจัดซื้อพัสดุประจําปีงบประมาณ 2560
การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลร้องกวางแบ่งเป็น2 หมวดหลักคือพัสดุทั่วไป หน่วยพัสดุเป็นผู้จัดซื้อ พัสดุ
การแพทย์ จัดซื้อโดย3หน่วยคือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผู้บริโภค กลุม่ งานทันตกรรมและกลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์ โดยมีผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ2560 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนครั้งจําแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จํานวนครั้ง

ร้อยละ

ตกลงราคา

1,387

99.00

สอบราคา

5

0.36

ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์

0

0.00

วิธีพิเศษ

0

0.00

วิธีกรณีพิเศษ

9

0.64

รวม
1,401
100
ในปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลร้องกวางได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจํานวน 1,399 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีจํานวนครั้งสูงที่สุดได้แก่ วิธีตกลงราคา จํานวน 1,387 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.00 วิธีกรณีพิเศษ 9
ครั้ง ร้อยละ 0.64 ซึ่งเป็นการจัดซื้อยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จากองค์การเภสัชกรรม (ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535) และการจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา 5 ครั้ง ร้อยละ 0.36 เป็น
สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3รายการ สอบราคาจัดซื้ออาหารปรุงสําเร็จสําหรับผู้ป่วย 1 รายการและการจ้าง
เหมาล้างไตซึ่งเป็นการจ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559 ดังแผนภูมิ

3

แแผนภูมิแสดงรร้อยละวิธีการรจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 25660
ตกลลงราคา

วิธีกรณี
ร พิเศษ

สอบบราคา

ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิอิเลคทรอนิกส์

วิธีพิเศษ

99.00 %
0.64%
0.36%
00%

0.0%

2.2 การจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ
น
ณ
โรงพยาบบาลร้องกวางไได้รับจัดสรรงบบประมาณ ค่าบริการทางกการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษษณะงบลงทุน(งบค่
( า
เสื่อม) 900% และ10% โดยเป็นงบลงงทุน(ค่าเสื่อม)ปี2559ที่ยังไม่
ไ ได้ดําเนินกาารยกมาเป็นเงิงิน 3,165,300 บาท
และงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ปี2560 เป็นเงิน 3,704,6669.54 บาท รวมเป็
ร นเงิน 6,869,969.54
6
4 บาท โดยมีการจั
ก ดทํา
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 38 รายการ และแผนกการจัดจ้าง 2 รายการ
ร
ตารางที2่ แสดงแผนกการจัดซือ้ /จัดจ้จาง ด้วยเงินงงบประมาณ ประจํ
ป าปีงบประมาณ พ.ศ.22560
จํานวน
วิธีการจัจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ตกลงงราคา สออบราคา
ประกวด
วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิ เศษ
ราคา

วิธประกวด
ปี
ราคา
ร
อิเล็กทรอนิกส์
การจัดซือ้
3
34
4
การจัดจ้าาง
2
รวม
3
36
4
หมายเหตตุ การจัดซื้อด้วยวิธีตกลงราาคาเป็นไปตามหนังสือคณะะกรรมการว่าด้วยการพัสดุดด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)
0421.3//ว299 ลงวันที่ 28สิงหาคม 2558 และด่ววนที่สุด ทีก่ ค(กวพ)0421.33/ว145 ลงวันนที่ 21 มีนาคมม 2559
สําหรับการจัดหาพัสดุในปี
ใ งบประมาณ พ.ศ.25600
เมื่อได้รับบการจัดสรรและโอนงบประะมาณมาได้มกีการดําเนินการจัดซื้อตามแผนงานดังกล่าาวซึ่งมีผลการร
ดําเนินงาานดังตารางที่ 3

4

ตารางที่ 3 แสดงผลกาารจัดซือ้ จัดจ้างด้
า วยเงินงบปประมาณประจจําปีงบประมาาณ พ.ศ.25600
วิธีการจัดดหา จํานวน
น
ผลการจั
ผ
ดหาตตามแผน
ผลการดําเเนินการ
โครงงการ เป็นไปตาม
น
ไม่เป็นไป
วงเงิน
จัดหาาได้
งบปประมาณ
คงเหลื
ค อ
แผน
ตามแผน
การจัดซือ้
3
38
29
9
6,581,669.554 4,697,7779.54 2,1167,800
การจัดจ้าาง
2
2
288,300
รวม
3
38
29
11
6,869,969.554 4,697,7779.54 2,1167,800

การจั
ก ดซื้อดดวยเงินงบปประมาณ

11

ดําเนินการแลว
29

ยังไมไดดําเนินการ
น

จากตาราางจะเห็นว่าโรรงพยาบาลร้องกวางสามารถจัดซื้อพัสดุได้
ไ ตามแผนการจัดหาด้วยเงิงินงบประมาณ
ณทั้ง 40
รายการ ดําเนินการเสร็จสิ้น 29 รายการ คิดเป็นนร้อยละ 72.50 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ 11 รรายการ คิดเป็ป็นร้อย
ละ 27.50 และสามารรถประหยัดงบบประมาณได้ 2217,079.54 บาทคิดเป็นร้อยละ 4.61 เเนื่องจาก
คณะกรรรมการจัดซื้อไดด้มีการสืบราคคาจากหลายบบริษัทและมีการแข่
า งขันกันระหว่
ร างผู้ขาย รวมทั้งคณะกกรรมการ
มีการต่อรองราคาจากทางบริษัททําให้
า สามารถซือ้อพัสดุบางรายยการได้ต่ํากว่าราคากลางที
า
ไ่ ได้รับการจัดสรร
ส

5
2.3 การจัดซื้อด้วยเงินนอกงบประ
น
ะมาณ (เงินบําารุงโรงพยาบบาล)
โรงพยาบบาลร้องกวาง ได้จัดสรรเงินนอกงบประม
น
มาณ(เงินบํารุง)ง สําหรับจัดหาพั
ห สดุและพัสั ดุการแพทย์เพื่อ
ให้บริการรแก่ผปู้ ่วย แลละใช้ในการดําเนิ
า นงานตามปปกติของโรงพพยาบาล ในปีงบประมาณ
ง
พพ.ศ.2560 ได้จัดสรร
เงินบํารุงงไว้ทั้งสิ้น 38,897,573 บาท รายละเอียยดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงแผนจจัดซื้อจัดจ้างด้ด้วยเงินบํารุงโโรงพยาบาลร้องกวาง
อ
ประจจําปีงบประมาาณ พ.ศ.25600
วงเงินที่ได้รรัับอนุมัติตามแแผน
(บาท)

ประเภทพัสดุ
ส
พัสดุทั่ววไป
ครุภัณฑฑ์ทั่วไป
เวชภัณฑฑ์และวัสดุการแพทย์
ครุภัณฑฑ์การแพทย์
งานจ้างงทั่วไป
งานจ้างงด้านการแพททย์
รวม

ร้อยละ

2,735,9983

7.03

1,147,0050
13,956,4480

2.95
35.88

153,100

0.39

13,597,5560

34.96

7,307,4400

18.79

38,897,5
573

100

วงเงินที่ได้รับจัดสรรแบบ่งเป็นสองหมมวดได้แก่ พัสสดุทั่วไปและพัพัสดุการแพทย์ย์ โดยหมวดพัพัสดุทั่วไปได้รับจัดสรร
ส น 13,9556,480 บาท คิดเป็น
เงิน 2,7335,983 บาท คิดเป็นร้อยละะ 7.03 หมวดพัสดุการแพพทย์ ได้รับจัดสรรเงิ
ร้อยละ 335.88

กการจัดซื้อ
ซื้อพัสดุกาารแพทย์

การจัดจาง

ซื้อพัสดุทั่วไป

จ้างด้านการแพทย์
น

221.58%

จ้ างด้านทั่วไป

30..84%

78.42%
%

69.16%

6
เมื่อได้รับบการจัดสรรและอนุมตั ิแผนนจัดซื้อโดยผูบ้บริหารแล้วเจ้าหน้
า าที่พัสดุได้ดําเนินการจัดั ซื้อจัดจ้างตาามแผน
ในปีงบประมาณพ.ศ.22560 ตัง้ แต่1ตุตลาคม2559ถึถึง30กันยายนน2560 โดยมีผลการดํ
ผ
าเนินนงานดังตารางงที่ 4
ณ พ.ศ.2560
ตารางที่ 4 แสดงผลกการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้้าง ด้วยเงินบํารุง ประจําปีงบประมาณ
ประเภทพัสดุด

วงเงินที่ได้รับบอนุมัติตามแผน
(บบาท)

ประเภภทการ
จัดซือ้ จัดจ้าง

จํานวนเงิน
ย
ร้อยละการ
งบประมาณที่ใช้
จัดดซื้อตาม
ดํ ําเนินการแล้ว(บาท)
แผน
ว

พัสดุทั่วไป

2,735,9883

ตกลงราคา

2,5335,869

92.69

ครุภัณฑ์ททั่วไป

1,147,0550

ตกลงราคา

714,100

62.26

เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์

13,956,480

ตกลงราคา

11,8228,331

กรณีพเศษ
เิ

2,1559,422

153,1000

ตกลงราคา

21,902
2

14.31

13,597,5660

ตกลงราคา

8,0557,232

59.25

ครุภัณฑ์กการแพทย์
งานจ้างทัทั่วไป
งานจ้างด้ด้านการแพทยย์

7,307,4000 ตกลงราคา
7,8112,331
รวม
38,8897,573
33,129,1888
า นการ
จากตาราางที่4 พบว่าในนหมวดพัสดุทัท่วั ไปการจัดซื้อดําเนินการไได้ร้อยละ 92.96 ของแผน การจัดจ้างดําเนิ
ได้รัอยละะ59.25 ของแแผน ในหมวดดพัสดุการแพททย์ การจัดซือดํ
อ้ าเนินการได้ด้ร้อยละ 100..22 ของแผน การจัด
จ้างดําเนินินการได้ร้อยลละ 106.91 ของแผน
14,0
000,000
12,0000,000
10,0
000,000
8,000,000
6,,000,000
4,,000,000

วงเงินที่ไดรับออนุมัติตามแผน

22,000,000

จํานวนเงินงบบประมาณที่ใชดําเนินการแล
น
ว

0

100.22

106.91
8
85.17

7
แผนภูมิแสดดงสัดส่วนการรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไปเททียบกับแผน
166000000
144000000
122000000
100000000

59.25%
แผน

88000000

ดําเนินการจริง

66000000

92.69 %

44000000
22000000
0

จัดซื้อ

จัดจ้าง

เมื่อทําวิเคราะห์การดําเนินงานพบว่
น
า กาารจัดซื้อพัสดุทั่วไปต่ํากว่าแผนเล็
แ กน้อย เนื่องจาก โรงงพยาบาล
ร้องกวางง มีนโยบายในนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคค่าและประหยยัด
ส่วนการรจัดจ้างทั่วไป ดําเนินการตามแผนได้ร้อยยละ59.25 เนืนื่องจากในช่วงไตรมาส3-4
ง
ขของปีงบประมมาณ
2560 คณ
ณะกรรมการบบริหารได้พิจารณาระงับการรดําเนินงานกก่อสร้างที่ต้องใใช้เงินจํานวนมมาก เช่น สร้างทาง
า
ลาดตึกผู้ป่วยใน, ห้องนน้ําผู้ป่วยรวมสสําหรับผูพ้ ิการรและโรงจอดรถ เนื่องจากพพิจารณาแล้ววว่าหากดําเนินการจะ
น
ส่งผลทําใให้เกิดวิกฤตททางการเงิน
แ มิแสดงสสัดส่วนการจัดั ซื้อจัดจ้างพัพัสดุการแพทย์เทียบกับแผผน
แผนภู
160000000
140000000

100.22%

120000000
100000000

106.91%

80000000

แผน
ดําเนินการจจริง

60000000
40000000
20000000
0
จัดซือ้

จัดจ้าง
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ใในหมวดพัสดุการแพทย์มการจั
ีก ดซื้อสูงกกว่าแผนเล็กน้อยโดยดํ
อ
าเนินการจั
น ดซื้อร้อยยละ 100.22 ของแผน
ซึ่งในหมววดพัสดุการแพพทย์สามารถแแยกเป็น 5 หมมวด ได้แก่ 1.ยา 2.วัสดุการแพทย์ทั่วไป 3.วัสดุทันตกกรรม 4.
วัสดุวิทยาศาสตร์การแแพทย์ 5.ครุภณฑ์
ัณ การแพทยย์
2,500,0000

9,000,0000

100.299%

แผนน

แผผน

ซื้อ จริง

ซือจริ
้อ ง

8,500,0000

2,000,0000
ยา

400,000

วัสดุดการแพทย์ทั่วไป

2,500,0000

97.64%

97.76 %

แผนน

แผน

ซื้อ จริง

ซือจริ
้อ ง

300,000

2,000,0000
วัสสดุทันตกรรม

200,000

102.95%
%

วัสดุชันสูตร

55.31%

แผนน

100,000

14.31%
%

ซื้อ จริง

0
ครุภัณฑ์การแพทย์

การจัดซือ้อพัสดุการแพทย์แยกรายหหมวดพบว่า ยาาจัดซื้อร้อยละะ 100.29 ของแผน วัสดุกการแพทย์ทั่วไปจั
ไ ดซื้อ
ร้อยละ 1102.95 ของแแผน วัสดุทันตกรรม
ต
จัดซื้อร้อยละ 97.644 ของแผน วััสดุชันสูตร จัดั ซื้อร้อยละ 97.76
9
ของแผน และครุภัณฑ์ฑการแพทย์จัดซื้อร้อยละ 114.31 ของแผผน โดยพบว่า ยาและวัสดุกการแพทย์ทั่วไปปมีการ
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จัดซื้อเกินแผนเนื่องจากในไตรมาสที่2ของปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา โรงพยาบาลร้องกวางได้ปรับการ
ให้บริการผู้ป่วยในจากขนาด 30 เตียง เป็น 60 เตียง และมียามูลค่าสูงบางรายการที่โรงพยาบาลจังหวัดให้
โรงพยาบาลชุมชนจัดซื้อเอง เช่น ERIG จึงทําให้การใช้ยาและวัสดุการแพทย์เพิ่มขึ้น
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บทที่ 3 สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลร้องกวางแบ่งพัสดุออกเป็น2ประเภทได้แก่ พัสดุทวั่ ไปและพัสดุ
ทางการแพทย์ ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนจํานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่งาน
พัสดุ ,กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน 45,767,542.54 บาท โดยแยกเป็นเงิน
งบประมาณ 6,869,969.54 บาท เงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุงโรงพยาบาล) 38,897,573 บาท ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานดังนี้
1. เงินงบประมาณ ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์และปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างจํานวน 40 รายการเป็นเงิน
6,869,969.54 บาท ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจํานวน 29 รายการด้วยวิธีตกลงราคา เป็นเงิน
4,485,090 บาท ประหยัดงบประมาณได้ 217,079.54 บาท(ร้อยละ4.61) จากการวิเคราะห์การ
ดําเนินงานดังกล่าวพบว่าการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์คณะกรรมการมีการกําหนดคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์และดําเนินการสืบราคาจากหลายบริษัททําให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและ
คณะกรรมการได้ทําการต่อรองราคาจากบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ทําให้สามารถจัดซือ้ ครุภัณฑ์
ได้ต่ํากว่าราคากลางที่กําหนด
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุงโรงพยาบาล) ได้รับจัดสรรเงินบํารุงในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
จํานวน 38,897,573 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.1หมวดพัสดุทั่วไป ได้รับจัดสรรเงินบํารุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้างและมีการดําเนินการดังนี้
2.1.1จัดซื้อพัสดุทั่วไป ได้รับจัดสรรเงิน 2,735,983 บาท ดําเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา
จํานวน437ครัง้ เป็นเงิน 2,535,869 บาทคิดเป็นร้อยละ 92.69 ของเงินที่ได้รับจัดสรร
2.1.2 จัดจ้างทั่วไป ได้รับจัดสรรเงิน 13,597,480 บาท ดําเนินการจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
206 ครั้ง ดําเนินการจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา(สัญญาต่อเนื่อง)จํานวน1สัญญา เป็นเงิน 8,057,232 บาท
คิดเป็นร้อยละ59.25 ของเงินที่ได้รับจัดสรร
2.2 หมวดพัสดุการแพทย์ ได้รับจัดสรรเงินบํารุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้างและมีการดําเนินการดังนี้
2.2.1 จัดซื้อพัสดุการแพทย์ ได้รับจัดสรรเงิน 13,956,480 บาท ดําเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตก
ลงราคา 744 ครั้ง วิธีกรณีพิเศษ 9 ครั้ง (จัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม) เป็นเงิน 13,987,753 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 100.22 ของเงินที่ได้รับจัดสรร
2.2.2 จัดจ้างด้านการแพทย์ ได้รับจัดสรรเงิน 7,307,400 บาท ดําเนินการจัดจ้างด้วยวิธีตก
ลงราคา จํานวน 72 ครั้ง เป็นเงิน 7,812,331 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.91 ของเงินที่ได้รับจัดสรร
จากการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้ พัสดุ พบว่า ในประเภทพัสดุทั่วไป มีการดําเนินการจัดซื้อต่ํากว่าแผนที่
จัดทําไว้ร้อยละ7.31เนื่องจากหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมไป
ถึงมีการสํารองคลังพัสดุลดลง ทําให้การใช้งบประมาณในการจัดซื้อลดลง
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ส่วนการจัดจ้างพัสดุทั่วไป สามารถดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ59.25 เนื่องจากในช่วงไตรมาส3-4 ของ
ปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาระงับการดําเนินงานก่อสร้างที่ต้องใช้เงินจํานวนมาก
เช่น สร้างทางลาดตึกผู้ป่วยใน, ห้องน้ําผู้ป่วยรวมสําหรับผูพ้ ิการและโรงจอดรถ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าหาก
ดําเนินการจะส่งผลทําให้เกิดวิกฤตทางการเงิน
ในประเภทพัสดุการแพทย์ มีการจัดซื้อสูงกว่าแผนที่จัดทําไว้ร้อยละ 0.22 จากการวิเคราะห์แยกราย
หมวดพบว่า หมวดที่มีการดําเนินการจัดซื้อเกินกว่าร้อยละ 100 ของแผนจัดซื้อได้แก่ หมวดยา(จัดซื้อร้อยละ
100.29) ,หมวดวัสดุการแพทย์ทั่วไป(จัดซื้อร้อยละ102.95) ซึ่งเหตุผลทีจ่ ัดซื้อสูงกว่าแผนเนื่องจากยาและ
วัสดุการแพทย์ทั่วไปมีการจัดซื้อเกินแผนเนือ่ งจากในไตรมาสที่2ของปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา
โรงพยาบาลร้องกวางได้ปรับการให้บริการผูป้ ่วยในจากขนาด 30 เตียง เป็น 60 เตียง และมียามูลค่าสูงบาง
รายการที่โรงพยาบาลจังหวัดให้โรงพยาบาลชุมชนจัดซื้อเอง เช่น ERIG จึงทําให้การใช้ยาและวัสดุการแพทย์
เพิ่มขึ้น
หมวดครุภัณฑ์การแพทย์จัดซือ้ ร้อยละ 14.31 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากครุภัณฑ์บาง
รายการโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรงบค่าเสื่อม ทําให้สามารถประหยัดเงินบํารุงได้ 131,198 บาท

การจัดจ้างด้านการแพทย์
มีการดําเนินการจัดจ้างด้านการแพทย์ร้อยละ106.91 ของแผน จากการวิเคราะห์พบว่า การจ้างด้าน
การแพทย์ประกอบด้วยการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Out Lab) , การจ้างทําฟันปลอม,การจ้างอบแก๊สวัสดุ
การแพทย์,การจ้างกําจัดขยะติดเชื้อ, การจ้างตรวจซ่อมบํารุงเครื่องนึ่งไอน้ํา และอื่นๆ มีการจัดจ้างสูงกว่าแผน
เนื่องจาก
มีการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1.ผู้ป่วยไตเทียม มีการส่งตรวจเพิ่มขึ้นในส่วนของ
Ca, Phosphorus,SI, TIBC, Anti-HCV, Ferritin ซึ่งกําหนดเป็นค่ามาตรฐานในการส่งตรวจของผู้ป่วยไตเทียม
2.ผู้ป่วยเบาหวานส่งตรวจ HbA1c เพิ่มขึ้น 3.การขอเลือดเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยไตเทียมและผู้ป่วยทั่วไปที่พบภาวะ
ซีด 4.การส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่มขึ้น เช่น การตรวจ Blood alcohol
มีการจ้างทําฟันปลอมมากขึ้นเนื่องจาก โรงพยาบาลมีทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
จึงทําให้ผู้ป่วยมารับการรักษามากขึ้น
ปัญหาอุปสรรคและความเสีย่ งในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนงบค่าเสื่อมที่เสนอไปไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ คสปข. มีการแก้ไขถึง 3 ครั้ง ทําให้
แผนได้รับการอนุมัติล่าช้า
2. เจ้าหน้าที่พัสดุมีภาระงานในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการก่อสร้างอาคารจํานวนมากในปี 2560
เช่น อาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว, อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น, ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน ทําให้ดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมล่าช้า

3.

4.
5.
6.
7.
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รายการครุภัณฑ์การแพทย์ทจี่ ัดทําแผนเงินบํารุงซ้ําซ้อนกับแผนงบค่าเสื่อมทําให้เมื่อได้รับการจัดสรร
งบค่าเสื่อมจากเขตแล้วครุภัณฑ์ที่จัดทําแผนไว้ไม่ได้จัดซื้อ มูลค่าการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนเงินบํารุง
จึงต่ํากว่าแผนที่จัดทําไว้
ช่วงปลายปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทําให้การดําเนินการจัดซื้อหยุด
ชะงัก เนื่องจากพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีข้อติดขัดในการปฏิบัติ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP มีปัญหาการเข้าใช้งานในบางเวลาทําให้การดําเนินงานล่าช้า
การจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมล่าช้าอาจทําให้ถูกตัดงบประมาณ
มีการแต่งผู้ดําเนินการเป็นกรรมการตรวจรับทําให้ผู้รับผลงาน/เจ้าของหน่วยงานขาดระบบตรวจสอบ
การรับพัสดุ
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บทที่ 4 แนวทางแก้ไข
1. เพิ่มเจ้าหน้าที่พัสดุในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
2. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในการประชุมประจําเดือนของ
กรรมการบริหาร
3. ควรมีการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่จะเสนอขอตามแผนเงินบํารุงไม่ให้ซ้ําซ้อนกับรายการ
ครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขอไปกับงบค่าเสื่อม เพื่อแผนการจัดซื้อด้วยเงินบํารุงใกล้เคียงกับความเป็นจริง
และเป็นรายการที่มีความต้องการใช้งานจริงซึ่งไม่สามารถจัดซื้อด้วยงบค่าเสื่อม
4. เจ้าหน้าที่พัสดุควรศึกษา พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง
และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง
5. งานแผนงานฯ ควบคุมกํากับการจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
6. แต่งตั้งผู้รับผลงานหรือเจ้าของหน่วยงานเป็นกรรมการรวจรับ

