
        รายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซื้อจัดจ�าง และจัดหาพัสด ุป�งบประมาณ 2564     โรงพยาบาลหนองมะโมง  อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท          งานพัสดุ กลุ+มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองมะโมง 



 คํานํา  โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ได�จัดทําการวิเคราะห�ผลการจัดซื้อจัดจ�างและ   การจัดหาพัสดุ  ประจําป%งบประมาณ ๒๕๖4 ครบทั้ง 4 องค�ประกอบ ได�แก+ การวิเคราะห�ความเสี่ยง         การวิเคราะห�ป.ญหาอุปสรรค/ข�อจํากัด  การวิเคราะห�ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางการแก�ไขและปรับปรงุกระบวนการจัดซือ้จดัจ�างและการจัดหาพัสดุ อันจะนําไปสู+การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ ในป%งบประมาณ พ.ศ.2565 ต+อไป  ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน�ในการวางแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างของแต+ละหน+วยงาน ให�เหมาะสมเป;นประโยชน�ต+อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ�มค+า คุ�มทุน ประหยัดงบประมาณ  มีประสิทธิภาพ เกิดการแข+งขันอย+างเป;นธรรม และประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลได� ภายใต�ข�อกําหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร+งใสในการดําเนินงานของหน+วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   งานพัสดุ กลุ+มงานบรหิารทั่วไป  โรงพยาบาลหนองมะโมง 



 สารบัญ   หน�า   รายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซื้อจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 1 ร�อยละของจํานวนรายการที่ดําเนินการแล�วเสร็จ จําแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ�าง 1-2 ร�อยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแล�วเสรจ็ จําแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ�าง 3-4 แนวโน�มการจัดซื้อจัดจ�าง 5-6 การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง 6 การวิเคราะห�ป.ญหาอปุสรรคและข�อจํากัดในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ป%งบประมาณ 2564 6 การวิเคราะห�ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 7 แนวทางแก�ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง ในป%งบประมาณ 2565 7    



รายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดหาพสัดุ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลหนองมะโมง อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท   โรงพยาบาลหนองมะโมง ได�จัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซื้อจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ ประจําป%งบประมาณ 2564 จากข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�างที่ดําเนินการโดยงานพัสดุ และงานเภสัชกรรม เพ่ือให�เป;นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร+งใสในการดําเนินงานของหน+วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กําหนดให�ส+วนราชการได�นําผลการวิเคราะห�ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย+างย่ิงการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐที่ต�องแสดงออกถึงความโปร+งใส ตรวจสอบได� ในการดําเนินงานอย+างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ�มค+า และเป;นประโยชน�สูงสุดกับทางราชการ รายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซื้อจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซื้อจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ ฉบับน้ีประกอบด�วย งบประมาณภาพรวมของหน+วยงานโดยจําแนกเป;นรายหมวด แสดงรายการจัดซื้ อจัดจ� างและการจัดหาพัส ดุ  แสดงเปรียบเทียบสัดส+วนของการจัดซื้อจัดจ�างและจัดหาพัสดุแต+ละประเภท เปรียบเทียบกับงบประมาณ ที่ต้ังไว�และใช�จ+ายจริงในแต+ละรายการ การวิเคราะห�ความเสี่ยง การวิเคราะห�ป.ญหาอุปสรรค/ข�อจํากัด  การวิเคราะห�ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางการแก�ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ อันจะนําไปสู+การปรบัปรงุการจดัซื้อจดัจ�างและการจัดหาพัสดุ ในป%งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1. ร�อยละของจํานวนรายการ ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างแล�วเสร็จในป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง   ร�อยละของจํานวนโครงการจําแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ�างด�วยงบเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบํารุงของโรงพยาบาล ประจําป%งบประมาณ 2564 จากตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ�าง  ของโรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มีจํานวนโครงการที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ทั้งสิ้น 1,033 โครงการ โดยแบ+งเป;น จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แยกตามหมวดวัสดุทั้งสิ้น 598 โครงการ คิดเป;น 57.89% จัดจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 435 โครงการ คิดเป;น 42.11% ของจํานวนโครงการทั้งหมด ตารางท่ี 1 แสดงร�อยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการในป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง  หมวดวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการแล�วเสร็จ ร�อยละ เวชภัณฑ�ยา 259 259 25.07 วัสดุการแพทย� 114 114 11.04 วัสดุวิทยาศาสตร� 68 68 6.58 วัสดุทันตกรรม 26 26 2.52 วัสดุสํานักงาน 22 22 2.13 วัสดุงานบ�านงานครัว 47 47 4.55 วัสดุก+อสร�าง 9 9 0.87 วัสดุคอมพิวเตอร� 12 12 1.16 วัสดุไฟฟbาและวิทยุ 8 8 0.77 วัสดุเช้ือเพลิงและหล+อลื่น 12 12 1.16 วัสดุยานพาหนะและขนส+ง 2 2 0.19 



-2- หมวดวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการแล�วเสร็จ ร�อยละ วัสดุการเกษตร 1 1 0.10 วัสดุเครื่องแต+งกาย 3 3 0.29 รวมค+าครุภัณฑ� 15 15 1.45 จ�างเหมาบริการ 435 435 42.11 รวม 1,033 1,033 100.00 ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงร�อยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการในป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง              



-3- 2. ร�อยละของจํานวนงบประมาณ ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างแล�วเสร็จในป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง ในป%งบประมาณ 2564 โรงพยาบาลหนองมะโมง ได�ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง จํานวน 1,033 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีเดียว ไม+มีการจัดซื้อจัดจ�างโดยวิธีการอื่น ข�อมูล ณ 30 กันยายน 2564  งบประมาณที่ใช�ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างเรียบร�อยแล�ว เป;นจํานวนเงินทั้งสิ้น 14,631,366.18 บาท (สิบสี่ล�านหกแสนสามหมื่นหน่ึงพันสามร�อยหกสิบหกบาทสิบแปดสตางค�) แบ+งเป;นจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป;นเงิน 10,220,171.61 (สิบล�านสองแสนสองหมื่นหน่ึงร�อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค�) และจัดจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป;นเงิน 4,411,194.57 (สี่ล�านสี่แสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันหน่ึงร�อยเก�าสิบสี่บาทห�าสิบเจ็ดสตางค�)  ตารางท่ี 2  แสดงร�อยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแล�วเสร็จในป%งบประมาณ พ.ศ.2564 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง ประเภท จํานวนงบประมาณ ท่ีขอใช� (เฉพาะเจาะจง) งบประมาณท่ีแล�วเสร็จ ร�อยละ เวชภัณฑ�ยา 4,551,237.57 4,551,237.57 31.11 วัสดุการแพทย� 1,714,243.37 1,714,243.37 11.72 วัสดุวิทยาศาสตร� 2,151,557.95 2,151,557.95 14.71 วัสดุทันตกรรม 193,347.60 193,347.60 1.32 วัสดุสํานักงาน 241,883.00 241,883.00 1.65 วัสดุงานบ�านงานครัว 244,260.00 244,260.00 1.67 วัสดุก+อสร�าง 102,829.00 102,829.00 0.70 วัสดุคอมพิวเตอร� 152,519.62 152,519.62 1.04 วัสดุไฟฟbาและวิทยุ 64,718.50 64,718.50 0.44 วัสดุเช้ือเพลิงและหล+อลื่น 329,774.00 329,774.00 2.25 วัสดุยานพาหนะและขนส+ง 8,121.00 8,121.00 0.06 วัสดุการเกษตร 1,800.00 1,800.00 0.01 วัสดุเครื่องแต+งกาย 109,050.00 109,050.00 0.75 รวมค+าครุภัณฑ� 354,830.00 354,830.00 2.43 จ�างเหมาบริการ 4,411,194.57 4,411,194.57 30.15 รวมท้ังสิ้น 14,631,366.18 14,631,366.18 100.00   



-4- ภาพท่ี 2 แผนภูมิร�อยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแล�วเสร็จในป%งบประมาณ พ.ศ.2564 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง                      



-5- แนวโน�มการจัดซื้อจัดจ�าง ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนงบประมาณที่ใช�เปรียบเทียบ 3 ป% ย�อนหลัง (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)   ป� 2562 ซื้อจริง ป� 2563 ซื้อจริง ป� 2564 ซื้อจริง เวชภัณฑ�ยา 4,693,065.17 5,140,925.44 4,551,237.57 วัสดุการแพทย� 1,366,967.90 1,316,207.87 1,714,243.37 วัสดุวิทยาศาสตร� 1,675,207.60 1,584,888.12 2,151,557.95 วัสดุทันตกรรม 360,608.37 264,350.74 193,347.60 วัสดุท่ัวไป 1,098,273.54 950,120.31 1,254,955.12 รวมค+าครุภัณฑ� 1,001,020.00 930,130.00 354,830.00 รวมค+าจ�างเหมา 3,619,153.05 4,923,268.37 4,411,194.57 ภาพท่ี 3 กราฟแสดงแนวโน�มการจัดซื้อจัดจ�าง ป%งบประมาณ 2564               จากแผนภูมิวิเคราะห�ได�ดังน้ี 1. ป%งบประมาณ 2564 มีมูลค+าการจัดซื้อเวชภัณฑ�ยาที่ลดลงจากป%งบประมาณ 2562 และ 2563 เน่ืองจากมีการปรบัคงคลังในยาแต+ละรายการของคลงัยา ไม+ให�เกิน 3 เดือน ปรับคงคลังที่ห�องจ+ายยา(คลังย+อย)ลดลงไม+เกิน 2 สัปดาห� และจ+ายยาให�หน+วยเบิกในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส+งเสริมสุขภาพตําบลตามอัตราการใช� และอัตราคงคลังที่หน+วยเบิกไม+เกิน 2 เดือน 2. วัสดุวิทยาศาสตร�  มูลค+าการใช�นํ้ายาตรวจทางห�องปฏิบัติการเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจาก การสั่งตรวจผู�ปeวย ตาม Guidline ในผู�ปeวย Fast track ต+าง ๆ เช+น  Stroke, STEMI, Sepsis, การตรวจ Covid-19, การตรวจตามโครงการ PP ต+างๆ ของกลุ+มงานบริการปฐมภูมิและองค�รวม   



-6- 3. วัสดุการแพทย� มีมูลค+าการใช�เพ่ิมจากป%งบประมาณ 2563 เน่ืองจากวัสดุบางรายการมีมูลค+าสูงข้ึน และจําเป;นต�องใช�มากข้ึน โดยเฉพาะการให�บริการที่เกี่ยวข�องกับการดูแลรักษาผู�ปeวยที่มีความเสี่ยงและผู�ปeวยติดเช้ือไวรัสโคโรน+า 2019 ถึงแม�หน+วยงานจะได�รับสนับสนุนวัสดุการแพทย�บางรายการจากส+วนกลาง เช+น Mask, ถุงมือ Disposable ,Mask N95 และชุด PPE ก็ตาม  ก็ทําให�หน+วยงานประหยัดงบประมาณไปได�เพียงส+วนหน่ึง เน่ืองจากอัตราการใช�สูงกว+าของที่ได�รับ จึงต�องมีการจัดซื้อเองเป;นบางส+วน  4. วัสดุทันตกรรมมูลค+าการใช�ในป% 2564 ลดลง จากป%ที่ผ+านมา เน่ืองจากมีวัสดุเพียงพอต+อการใช�งาน จากการซื้อในป%ที่ผ+านมา และจากการแพร+ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน+า 2019 ทําให�ต�องการปvดให�บริการทันตกรรมเป;นระยะ  5. การจัดซื้อวัสดุทั่วไปในป% 2564 เพ่ิมข้ึน จากป% 2563 เน่ืองจากต�องมีการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ�ที่ใช�ในการปbองกันการแพร+ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน+า 2019 เพ่ิมข้ึน 6. การจัดซื้อครุภัณฑ�ลดลง เน่ืองจากจะจัดซื้อเพ่ิมเติมตามความจําเป;นเท+าน้ัน  7. การจัดจ�างด�วยเงินนอกงบประมาณ ป%งบประมาณ 2564 ลดลง เน่ืองจาก ภาวะการแพร+ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน+า 2019 โรงพยาบาลทํางานเชิงรับอย+างเดียว ทําให�ลดค+าใช�จ+ายในการจัดจ�างต+าง ๆ ลง การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 1. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างมีความซับซ�อนมากข้ึน เช+น งานก+อสร�าง ที่ต�องมีการเขียนแบบข้ึนมาใหม+ จําเป;นต�องใช�ผู�เช่ียวชาญเฉพาะหลายด�าน มีการติดต+อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทําให�การดําเนินงาน เกิดความล+าช�า  2. มีข�อกฎหมายจัดซื้อจัดจ�างที่เกี่ยวข�องเพ่ิมเติมทําให�ต�องใช�เวลาในการศึกษา และกําหนดแนวทางปฏิบัติ แต+ระยะเวลาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างค+อนข�างจํากัดและเร+งด+วน ทําให�เกิดข�อผิดพลาดได�ง+าย 3. การขาดคราวของยาแต+ละชนิดทําให�ต�องติดตามสถานการณ� การจัดซื้ออย+างใกล�ชิด เพ่ิมภาระงานในการควบคุม กํากับ ติดตามคําสั่งซื้อ การวิเคราะห�ป@ญหาอปุสรรคและข�อจํากัดในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง ป�งบประมาณ 2564 1. ป.ญหาขาดแคลนยา และวัสดุการแพทย�บางรายการในช+วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เน่ืองจากทุกบริษัทลดกําลังการผลิตเวชภัณฑ�ยา แต+มีความต�องการใช�เป;นจํานวนมาก และป.ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ป.ญหาในการขนส+งเวชภัณฑ�ยาล+าช�า เน่ืองจากบริษัทขนส+งลดรอบการขนส+ง และป.ญหาในการเดินทางข�ามจังหวัด 2. คงคลังต�นป%งบประมาณของยาหลายรายการมีปริมาณน�อย จึงเพ่ิมภาระในการจัดซื้อยาที่ต�องจัดซื้อเวชภัณฑ�ยาพร�อม ๆ กันหลายรายการ ประกอบกับการอนุมัติแผนจัดซื้อจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระยะเวลาดําเนินการ 3. ภาระงานของบุคลากรในหน+วยงานที่เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีภาระงานการฉีดวัคซีนปbองกันโรคโควิด-19 ที่เพ่ิมข้ึนจากภาระงานเดิม และจํานวนบุคลากรที่ไม+เพียงพอ ทําให�การดําเนินการล+าช�า 4. งานก+อสร�างอาคาร กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได�กําหนดให�ใช�แบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงฯ ในการก+อสร�าง ในกรณีที่ไม+มีแบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงฯ งานก+อสร�างดังกล+าวต�องใช�แบบแปลนที่มีผู�รับผิดชอบทางวิชาชีพที่เกี่ยวข�องทุกสาขาลงนามรับรองในแบบแปลน  ดังน้ันงานก+อสร�างที่ไม+มีแบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงฯ จึงมีความจําเป;นต�องใช�ผู�เช่ียวชาญเฉพาะหลายด�าน ทําให�งานก+อสร�างเกิดความล+าช�า  



-7- การวิเคราะห�ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ตารางสรุปผลงบประมาณประจําป% 2564 ที่ประหยัดได� ประเภท งบประมาณตามแผน ป�งบประมาณ 2564 งบประมาณท่ีใช�ไป ป�งบประมาณ 2564 งบประมาณท่ีประหยัดได� เวชภัณฑ�ยา 4,543,415.43 4,551,237.57 -      7,822.14 วัสดุการแพทย� 1,742,859.82 1,714,243.37 28,616.45 วัสดุทันตกรรม 330,006.75 193,347.60 136,659.15 วัสดุวิทยาศาสตร� 1,881,989.40 2,151,557.95 -   269,568.55 วัสดุสํานักงาน 250,316.00 241,883.00 8,433.00 วัสดุงานบ�านงานครัว 248,350.48 244,260.00 4,090.48 วัสดุก+อสร�าง 95,878.00 102,829.00 -      6,951.00 วัสดุคอมพิวเตอร� 199,788.00 152,519.62 47,268.38 วัสดุไฟฟbาและวิทยุ 61,830.00 64,718.50 -      2,888.50 วัสดุเช้ือเพลิงและหล+อลื่น 360,000.00 329,774.00 30,226.00 วัสดุยานพาหนะและขนส+ง 81,960.00 8,121.00 73,839.00 วัสดุการเกษตร 3,695.00 1,800.00 1,895.00 วัสดุเครื่องแต+งกาย 79,800.00 109,050.00 -    29,250.00 ครุภัณฑ�ทั่วไป 712,440.00 124,230.00 588,210.00 ครุภัณฑ�การแพทย� 331,000.00 230,600.00 100,400.00 จ�างเหมาบริการ 4,974,491.42 4,411,194.57 563,296.85 รวมท้ังสิ้น 15,897,820.30 14,631,366.18 1,266,454.12 จากข�อมูลในตาราง โรงพยาบาลหนองมะโมงได�ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างตามโครงการต+าง ๆ พบว+า โรงพยาบาลหนองมะโมงสามารถประหยัดงบประมาณได�เป;นเงินจาํนวน 1,266,454.12 บาท คิดเป;นร�อยละ  7.96 ซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได�มาจากการต+อรองราคาและการจัดซื้อร+วมในระดับจังหวัดและระดับเขต  การพิจารณาจัดซื้อตามความจําเป;นและเหมาะสม ได�รับบริจาคและได�รับการสนับสนุนวัสดุทางการแพทย�บางรายการเน่ืองจากสถานการณ�โควิด รวมทั้งการรับบริจาคครุภัณฑ�ทั่วไปและครุภัณฑ�การแพทย�ทําให�อัตราการจัดซื้อลดลง แนวทางแก�ไขและปรบัปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างและการจัดหาพัสดุ ป�งบประมาณ 2565 1. ก+อนจะของบประมาณควรให�หน+วยงานที่ต�องการใช�ครุภัณฑ�ประเภทน้ัน ๆ ดําเนินการหาคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ�แต+ละประเภทไว�ล+วงหน�า 2. บุคลากร เจ�าหน�าที่ ที่จะได�รับการการแต+งต้ังเป;นคณะกรรมการดําเนินการการจัดซื้อครุภัณฑ�ต+าง ๆ ทุกคณะน้ันควรได�รับการอบรม เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการจัดซื้อจัดจ�างมากที่สุด 3. เมื่อหน+วยงานได�รับทราบงบประมาณแล�ว ควรให�มีการประชุมเตรียมความพร�อมในการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ� มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานต้ังแต+เริ่มดําเนินการ จนถึงแล�วเสร็จโครงการ ให�เป;นไปตามแผนที่กําหนดไว�โดยเคร+งครัด 4. มีการควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ ทุกเดือน 



  


