รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2561
โรงพยาบาลเสริมงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
โรงพยาบาลเสริมงาม ได้จัดทารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ่างประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้
เป็ น ไปตามการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการได้นาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ภาครัฐ โดยเป็นเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิ ก จ่ า ยในลั ก ษณะงบลงทุ น (งบค่ า เสื่ อ ม) ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ (๗๐%) ที่ โ อนให้ โ รงพยาบาลเสริ ม งาม
๑,๑๗๕,๒๔๓.๕๖ บาท และแผนเงิ น นอกงบประมาณ(เงิ น บ ารุ ง ) ๑๐,๐๙๙,๕๔๐.๐๐ บาท รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
18,978,425.02 บาท
๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
งบประมาณที่ใช้ไป
%
จัดลาดับ
(จานวน)
(บาท)
วิธีเฉพาะเจาะจงจัดซื้อ
1362
15,773,207.79
83.12 %
๑
วิธีเฉพาะเจาะจงจัดจ้าง
569
3,205,217.23
๒
16.88 %
วิธีคัดเลือก
รวมทั้งสิ้น

0
1931

0
18,978,425.02

๑๐๐.๐๐

การวิเคราะห์ร้อยละของจานวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พิจารณาตามบัญชีเจ้าหนี้รายตัว พบว่าโรงพยาบาลเสริมงาม มี
การดาเนินการโครงการที่จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงแล้วเสร็จ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,978,425.02 บาท โดยแบ่งเป็น
การจัดซื้อจานวน 15,773,207.79 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.12 และการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจานวน
3,205,217.23 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.88 และการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พิจารณาตามแบบรายงานขอซื้อขอจ้างจากระบบอิเล็กทรอนิกส์
พบว่าโรงพยาบาลเสริมงามมีแบบรายงานขอซื้อขอจ้า งจานวน 1362 รายการ แบ่งเป็นรายการจัดซื้อ 1362
รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.12 ซึ่งเป็นรายการจัดซื้อวัสดุมากที่สุด รองลงมาเป็นการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์และอื่นๆ
เป็นรายการจัดจ้าง 569 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.88 ซึ่งเป็นรายการจัดจ้างเหมาบริการที่มากที่สุด

- ๒ ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อโรงพยาบาลเสริมงาม มีดังต่อไปนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินการ
จัดซื้อจั ดจ้าง และยังส่ งผลกระทบต่อเป้ าหมายของกิจกรรมในแต่ล ะโครงการที่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอนการจัดทา
แผนงานโครงการอันเกิดจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ขอซื้อ
และ
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ทาให้เกิดวิกฤตด้านการเงิน
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
ประเด็นปัญหาและข้อจากัดที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเสริม
งามมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้มีดังต่อไปนี้
๑. กลุ่มงานไม่มีการวางแผนการใช้เงิน หรือ เขียนโครงการ เช่นก่อนจัดทาโครงการไม่ได้ตรวจสอบว่า
โครงการที่จะดาเนินการต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือต้องเตรียมเอกสารอย่างไร ทาให้เมื่อเขียนโครงการก็ไม่ได้ระบุวัสดุ
อุปกรณ์ลงไปเมื่อดาเนินการจริง ไม่มีอุปกรณ์จึงต้องขอเบิกจากงานพัสดุ
๒. เจ้าหน้าที่บางส่วนยั งไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่
เป็นไปตามแผน
๓. การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือ วัสดุการแพทย์ บางตัวพบว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้การสืบราคา
กลางจากผู้ประกอบการต้องใช้เวลาและระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลประกอบ
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
สรุ ป ผลงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ ประหยัดได้ (ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – กั นยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑)
งบประมาณ
(บาท)
19,302,553.56

งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท)
18,978,425.02

งบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้
(บาท)
324,128.54

-๓จากข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลเสริมงามได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ดาเนินการภายใต้เงินงบ
ค่าบริการทางการแพทย์และเงินนอกงบประมาณ(เงินบารุง) พบว่าสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นจานวนทั้งสิ้น
18,978,425.02 บาท สาหรับงบประมาณที่ไม่ได้ใช้นั้นเป็นรายการที่โรงพยาบาลเสริมงาม เป็นผลมาจากการ
ต่อรองราคาซึ่งส่งผลให้สามารถประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณได้ทั้งจานวน
5. แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. พัฒนาหรือจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการซื้อในแต่ละครั้งเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับราคากลางเพื่อ
ใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอราคาไว้ โดยให้มีข้อมูลจัดเก็บอย่างน้อย ๒ ปีงบประมาณ
๒. พัฒนาระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผย
ข้อมูล ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนองาน เสนอราคา
๓. เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ต้ อ งศึ ก ษาระเบี ย บที่ อ อกมาใหม่ ใ ห้ ล ะเอี ย ด ถี่ ถ้ ว น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดในการ
ปฏิบัติงาน และต้องจัดทารายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาใช้ชัดเจน
๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ประชุม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่

รายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2561
โรงพยาบาลเสริมงาม
อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
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บทที่ 4 แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
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คานา
โรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลาปาง ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีการนาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปรงใส ตรวจสอบได้ในการดาเนินงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า สมประมีประโยชน์ต่อภาครัฐ และนาข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป

ผู้จัดทา
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลเสริมงาม

บทที่ 1 บทนา

1

โรงพยาบาลเสริ ม งาม ได้จั ดท ารายงานการวิเคราะห์ ผ ลการจั ดซื้ อจัด จ้า ง ประจางบประมาณ
พ.ศ.2561 จากข้อมูลการจัดซื้อจั ดจ้างทุกแหล่ งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดาเนินการโดยส่ วนงานพัสดุกลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป และกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้ปบริโภค กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเสริมงาม เพื่อให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ในการเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการที่มีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่มี
การดาเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค์ต่าง ๆในการดาเนินงาน
เพื่อนามาพัฒนาปรับปรับปรุงการดาเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผนทาแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
ต่อไป ทั้งยังเป็นการป้องปราบการเกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในส่วนการจัดซื้อในโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยการดาเนิ นงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่าง ๆ
การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุป
ปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุเพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลเสริมงาม นาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานต่อไป

2
บทที่ 2 สรุปผลการดาเนินการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.1 ภาพรวมการจัดซื้อพัสดุประจาปีงบประมาณ 2561
การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลเสริมงาม แบ่งออกเป็น 3 ศูนย์การสั่งซื้อคือ
1. วัสดุทั่วไปหน่วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้จัดซื้อ
2. ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้จัดซื้อ
3. วัสดุการแพทย์ ชันสูตร ทันตกรรม กลุ่มงานการพยาบาลเป็นผู้จัดจัดซื้อโดยให้ออก
เลขการสั่งซื้อรวมเป็นศูนย์เดียวผ่านหนังสือออกและหนังสือตรวจที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีผลการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาด้วยวิธี
อิเลคทรอนิกส์ E-bidding
รวม

จานวนครั้ง
1931
2

ร้อยละ
99.89 %
0.11 %

1933

100

ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลเสริมงาม ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจานวน 1931 ครั้ง
เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 1932 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.89 % ประกวดราคาด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์
E-bidding 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.11 % จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ +จัดซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ 10 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๒ รายการ ดังแผนภูมิ

แผนภูมิแสดงร้ อยละการจัดซือ้
วิธีประกวดราคา
0.11%

วิธีเฉพาะเจาะจง
99.89%
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2.2 การจัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
โรงพยาบาลเสริ มงาม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 70 % ปี 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 444,500 บาท และงบค่าเสื่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 8
รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259,990 บาท งานซ่อมสีภายในอาคาร
โรงพยาบาล , งานจ้างปรับปรุงห้องน้าผู้ป่วยภายในอาคารผู้ป่วยใน , งานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย เงินทั้งสิ้น
509,000 บาท จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี รพสต. จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงระบบจาหน่าย
จานวนโครงการ
เฉพาะเจาะจง
29
8
37

การจัดซื้อ
การจัดจ้าง
รวม

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
2
0
2

หมายเหตุ เมื่อได้รับการจัดสรรและโอนงบประมาณมาได้มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานดังกล่าว
และผลการดาเนินการในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ( งบค่าเสื่อม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิธีการ
จัดหา

จานวน
โครงการ

การจัดซื้อ
การจัดจ้าง
รวม

31
8
39

ผลการจัดหาตามแผน
ผลการดาเนินการ
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป
วงเงิน
จัดหาได้
งบประมาณ เงินเหลือจ่าย
แผน
ตามแผน
คงเหลือ
6
25 1,238,592.91 1,189,792.91
0
48,800
8
970,457.50 970,457.50
0
0
14
25 2,209,050.41 2,160,250.41
0
48,800
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การจัดซื้อด้วยเงินลงทุน (ค่าเสื่อม)

การจัดซือ้ ด้ วยเงินงบลงทุน(ค่ าเสื่อม)

เป็ นไปตามแผน
36%

ไม่เป็ นไปตามแผน
64%

จากตารางจะเห็ น ว่า โรงพยาบาลเสริม งาม สามารถจั ดซื้ อจั ด จ้า งได้ ตามแผนการจั ด หาด้ ว ยเงิ น ลงทุ น
(ค่าเสื่อม) 39 รายการ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกรายการคิดเป็นร้อยละ 100 % เนื่องจากการ
จัดซื้อซื้อโดยวิธี E-bidding จึงสามารถจัดซื้อบางรายการได้ในราคาต่าหว่าราคมกลางที่ได้รับจัดสรร
2.3 การจัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุงโรงพยาบาลเสริมงาม)
โรงพยาบาลเสริมงาม ได้จัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) สาหรับจัดซื้อยา วัสดุ
การแพทย์ วัสดุชันสูตร วัสดุทันตกรรม และวัสดุทั่วไปให้บริการแก่ผู้ป่วย และใช้ในการดาเนินงานตามปกติ
ของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรเงินบารุงทั้งสิ้น รายละเอียดตามตารางที่4
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ตารางที่4 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบารุงโรงพยาบาลเสริมงาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทพัสดุ
วัสดุทั่วไป
ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
วัสดุยาและเวชภัณฑ์
วัสดุการแพทย์,ทันตกรรม
วัสดุวิทยาศาสตร์
งานจ้างทั่วไป+จ้างด้านการแพทย์
รวม

วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน(บาท)
2,909,350
100,000
6,800,000
1,989,000
1,490,520
4,838,440
18,127,310

ร้อยละ
16.05 %
0.55 %
37.52 %
10.97 %
8.22 %
26.69 %
100 %

วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนได้แก่ วัสดุทั่วไป วัสดุยาเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยวัสดุทั่วไปได้รับอนุมัติตามแผนเงิน 2,909,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.05 % ครุภัณฑ์ทั่วไป 100,000
บาท คิ ดเป็ น ร้ อยละ 0.55 % วั ส ดุ ย าและเวชภั ณฑ์ ยา 6,800,000 บาท คิดเป็น ร้อ ยละ 37.52 %
วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ 1,490,520 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.22 % งานจ้ า งทั่ ว ไปและงานจ้ า งดานการแพทย์
4,838,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.69 % ดังแผนภูมิ

แผนการจัดซือ้ จัดจ้ างด้ วยเงินรุ งโรงพยาบาลเสริมงาม ปี 2561
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยเงินรุงโรงพยาบาลเสริ ม
งาม ปี 2561

6
ได้รับการจัดสรรและอนุมัติแผนจัดซื้อโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยมีผลการดาเนินงานดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบารุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทพัสดุ

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติตามแผน
(บาท)
วัสดุทั่วไป
2,909,350
ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
100,000
วัสดุยาและเวชภัณฑ์
6,800,000
วัสดุการแพทย์+ทันตกรรม 1,989,000
วัสดุวิทยาศาสตร์
1,490,520
งานจ้างทั่วไป+จ้างด้าน
4,838,440
การแพทย์
รวม
18,127,310

ประเภทการจัดซื้อ
จัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

จานวนเงินงบประมาณที่ใช้
ดาเนินการแล้ว(บาท)
5,312,198.14
106,281.5
6,662,658.29
1,775,822
1,541,190.10
3,205,217.23

ร้อยละการ
จัดซื้อตามแผน
182.59
106.28
97.98
89.28
103.40
66.24
102.62

ตารางที่ 5 พบว่าในหมวดวัสดุทั่วไปได้ดาเนินการได้ร้อยละ 182.59 % ของแผนการจัดจ้างครุภัณฑ์ต่า
กว่าเกณฑ์ ได้ร้อยละ 106.28 % หมวดยาและเวชภัณฑ์ ได้ร้อยละ 97.98 % วัสดุการแพทย์+ทันตกรรม
ได้ร้อยละ 89.28 % หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร้อยละ 103.40 % งานจ้างทั่วไป+งานจ้างด้าน
การแพทย์ ได้ร้อยละ 66.24 %
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บทที่ 3 สรุปและวิเคราะห์การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/แระหยัดงบประมาณ)
การจั ดซื้อจัดจ้ างในโรงพยาบาลเสริ มงาม แบ่งพัส ดุออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัส ดุทั่วไปและวัส ดุ
เวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ ซึ่งมีมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทาแผนและดาเนินการตามแผนจานวน 5 หน่วยงาน
ได้แก่ งานพัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่ มงานทัน
ตกรรม และลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน
18,127,310 บาท โดยแยกเป็นเงินงบลงทุนงบค่าเสื่อมจานวน 2,367,402.95 บาท เงินนอกงบประมาณ
(เงินบารุงโรงพยาบาล) 15729907.05 บาทซึ่งมีผลดาเนินงานดังนี้
1. เงินงบลงทุนงบค่าเสื่อม ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จานวน 39 รายการ เป็นเงิน
จานวน 2,312,100 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุงโรงพยาบาล) ได้รับจัดสรรเงินบารุงในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจานวน
18,127,310 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 หมวดวัสดุทั่วไป ได้รับจัดสรรเงินบารุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้างและมีการดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 จัดซื้อวัสดุทั่วไป ได้รับจัดสรรเงินจานวน 3,009,350 บาท
ดาเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 1362 ครั้ง
เป็นเงินจานวน 15,773,207.79 บาท คิดเป็นร้อยละ
83.12 % ของเงินที่ได้รับจัดสรร
2.1.2 จัดจ้างทั่วไป 569 ครั้ง รับจัดสรรเงินจานวน
3,205,217.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.88 %
2.2 หมวดเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ ได้รับจัดสรรเงินบารุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้าและมีการดาเนินการ
ดังนี้
2.2.1 จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ 10,279,250 บาท
2.2.2 จัดจ้างด้านการแพทย์ 1,242,460 บาท
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จากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อพัสดุทั้ง 2 ประเภท มีการดาเนินการจัดซื้อ พัสดุเกินแผนเนื่องจากด้านการ
รักษามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และมีการจัดซื้อวัสดุทั่วไปมากขึ้น โดยเฉพาะวัสดุแต่งกาย วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงาน
บ้านงานครัว ปีงบประมาณ พ.ศ2561 ดังนี้
หมวดครุภัณฑ์สานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ได้รับการสนับสนุน จากกรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมวดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้า LED
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

) ได้รับการสนับสนุน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

ปัญหาอุปสรรค์และความเสี่ยงในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ. 2561
1. ได้รับสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ทาให้มีภาระงาน
เพิ่มมากขึ้น และมีความยุ่งยากในการจัดทาขั้นตอนและวิธีจัดซื้อมาก และได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อหลอดไฟ
จากให้จัดในบัญชีนวัตกรรมเป็น ให้จัดซื้อนอกบัญชีนวัตกรรม เนื่องราคาต่าไม่มีบริษัทไหนขายให้
2. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP มีปัญหาการเข้าใช้งานบางเวลาทาให้การดาเนินงานล่าช้า

บทที่ 4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ทางกรมบัญชีกลางควรมีการจัดอบรมและยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน
2. รายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการบริหาร
3. เจ้าหน้าที่พัสดุควรศึกษา พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปอย่างถูกต้อง

