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คานา
ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Indexk) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถใน
การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดาเนินงานที่มีความ
เสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการดาเนินงานด้านอื่น ๆ หน่วยงานจะต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็นร่วม
จัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนิน
งานของหน่วยงาน และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้
การให้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสาคัญที่ส่งเสริม
กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใด ๆ
ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทาการของส่วน
ราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มารฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ให้การจัดหาพัสดุ ต้องปิดประกาศข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาพัสดุ และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทา
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาใน
ภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถใน
การประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจากัดอย่างไรหรือไม่ รวมทั้งต้องมี
การจัดทาข้อเสนอเพื่อนาไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการาจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย
โรงพยาบาลวาปีปทุม จึงได้สรุปรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
2563 ขึ้น
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
1.

การจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่ใช้จา่ ยในลักษณะงบลงทุน
ปี 2563

โรงพยาบาลวาปีปทุม ได้รับจัดสรรงบประมาณในการหมวดเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่ใช้
จ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2563 ร้อยละ 70 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,261,031.30.-บาท และร้อยละ 10 เป็นเงิน
853,550.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,114,581.30 (หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบเอ็ด
บาทสามสิบสตางค์) ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาแผนเพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร และได้
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 70
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน เฉพาะเจาะ
วิธีตลาด
วิธีประกวดราคา
คัดเลือก
จานวนโครงการ
โครงการ
จง
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ตามแผน
- จานวน (โครงการ)
- ร้อยละ (%)

80
(100)

77
(96.25)

0
(0)

3
(3.75)

0
(0)

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จาแนกตามวงเงินของแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 70
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มูลค่าตาม
วิธีตลาด
วิธีประกวด
จานวนโครงการ
โครงการ
เฉพาะเจาะจง อิเล็กทรอนิกส์
ราคา
คัดเลือก
อิเล็กทรอนิกส์
ตามแผน
มูลค่า (บาท)
ร้อยละ (%)

5,261,031.30
(100)

3,622,475
(68.85 %)

0
(0 %)

1,585,126.30
(30.13 %)

0
(0%)

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 10
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน เฉพาะเจาะ
วิธีตลาด
วิธีประกวดราคา
คัดเลือก
จานวนโครงการ
โครงการ
จง
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ตามแผน
- จานวน (โครงการ)
- ร้อยละ(%)

2
(100)

1
(50)

1
(50)

0
(0)

0
(0)

คงเหลือ

0
(0)

คงเหลือ
53,430
(1.02 %)

คงเหลือ

0
(0)

-๕ตารางที่ 6 แสดงร้อยละของงบประมาณ จาแนกตามวงเงินของแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 10
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มูลค่าตาม
วิธีตลาด วิธีประกวด
ประหยัด
จานวนโครงการ
โครงการ
เฉพาะเจาะจง อิเล็กทรอ
ราคา
คัดเลือก
งบประมาณ
นิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
(บาท)
ตามแผน
มูลค่า (บาท)
ร้อยละ (%)

853,550.(100)

242,000
(28.35)

0
(0%)

538,000
(63.03%)

0
(0%)

ตารางที่ 7 แสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 70 ,10
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน เฉพาะเจาะ
วิธีตลาด
วิธีประกวดราคา
คัดเลือก
จานวนโครงการ
โครงการ
จง
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ตามแผน
- จานวน (โครงการ)
- ร้อยละ(%)

82
(100)

78
(95.12)

0
(0)

4
(4.88)

0
(0)

73,550
(8.62%)

สอบราคา

0
(0)

ตารางที่ 8 แสดงร้อยละของงบประมาณ จาแนกตามวงเงินของแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 70 ,10
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มูลค่าตาม
วิธีตลาด
วิธีประกวด
ประหยัด
จานวนโครงการ
โครงการ
เฉพาะเจาะจง อิเล็กทรอ
ราคา
คัดเลือก
งบประมาณ
นิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
(บาท)
ตามแผน
มูลค่า (บาท)
ร้อยละ (%)

6,114,581.30
(100)

3,864,475
(63.20)

0
(0%)

2,123,126.30
(34.72 %)

0
(0%)

126,980
(.2.08%)

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรค
จากผลการดาเนินงานตามแผนการจัดซื้อมีความเสี่ยงที่ทาให้การดาเนินงานได้แก่
1. การก าหนดคุณ ลั ก ษณะเฉพาะครุภั ณ ฑ์ ล่ าช้ า ท าให้ ก ารจั ด ซื้ อไม่ ทั นตามแผนที่ ก าหนดไว้
จานวน 1 รายการ คือ รถยนต์ขนาด 7 ที่นั่ง
2. ครุภัณฑ์บางรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ เมื่อนาเข้ามาจะต้องผ่านด่าน
ต้องใช้เวลานาน เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้การส่งมอบของล่าช้าเกินกาหนด

3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
2.1 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่ใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ได้รับจัดสรรจานวน
5,261,031.30.-บาท ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นเงิน 5,207,601.30 บาท ประหยัดงบประมาณ
จานวน 53,430 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.02 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2.2 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่ใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 10 ได้รับจัดสรรจานวน
853,550.-บาท ดาเนินการเบิกจ่ายไป 780,000.-บาท ประหยัดงบประมาณ 73,550.บาท คิดเป็นร้อยละ 8.62 % ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

-๖ในภาพรวมงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุนร้อยละ 70 และร้อยละ 10 ได้รับ
การจัดสรรจานวนทั้งสิ้น 6,114,581.30 บาท ดาเนินการเบิกจ่ายจานวน 5,987,601.30 บาท คิดเป็นร้อยละ
97.92 สามารถประหยัดงบประมาณจานวน 126,980 บาท คิดเป็นร้อยละ .2.08

4. แนวทางการแก้ปญ
ั หาและการปรับปรุงการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ
2564
1. เร่งรัดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดดาเนินการจัดหาตามระยะเวลาที่กาหนดพร้อมรายงานผล
การดาเนินงานในระบบหลังจากได้รับการอนุมัติแผน ฯ
2. รายงานผลการดาเนินงานในระบบทุกเดือน
3. กากับติดตามผลการดาเนินงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2563
ตามที่โรงพยาบาลวาปีปทุม ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของกลุ่ม
งานเภสัชกรรมชุมชน และงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2563 โดยงบประมาณ plan fin 27,000,000 บาท
(ยาและสารเคมีห้องผลิต)
1. ผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ได้ดาเนินการจัดทาแผนซื้อเวชภัณฑ์ยาปีงบประมาณ 2563 จานวน 417 โครงการ มูลค่า
24,999,993.67 บาท ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงผลการจัดซื้อยาจาแนกรายไตรมาส
รายการ
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ 24,999,993.67 5,447,556.18 6,706,741.00 6,419,089.39
ตามแผน
ยอดซื้อจริง
0
5,447,556.18 6,706,741.00 6,112,499.86
คงเหลือ
0
0
0
+
306,589.53
รวมคงเหลืองบประมาณ

ไตรมาสที่ 4
6,426,607.10
5,071,821.12
1,354,785.98
1,661,375.51

1. แผนจัดซื้ออนุมัติวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ด้วยงบประมาณ 23,552,252.43 บาท โดยไตรมาส
แรกจะเห็นว่ามีการจัดซื้อน้อยกว่าแผนในไตรมาสที่ 1 ส่วนไตรมาสที่ 2 มีการจัดซื้อจริงที่ 6,706,741.00
บาท ซึ่ง เกินงบประมาณในไตรมาส 2 และด้วยในไตรมาสที่ 3 มีการปรับเพิ่มรายการยาในกรอบบัญ ชียา
ปัญหาราคาและการใช้ยาในกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีการปรับสูงขึ้นในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 2019 จึงได้มีการ
ปรับแผนจัดซื้อ และได้รับการอนุมัติลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งงบประมาณหลังปรับแผนเป็น มูลค่า
24,999,993.67 บาทไปตามตารางข้างต้น
2. ผลการดาเนินการจัดซื้อยาปีงบประมาณ 2563 มูลค่า 23,338,618.16 คิดเป็น 93.35% เมื่อ
เทียบแผนจัดซื้อ และ 86.44% เมื่อเทียบ plan fin

-๗3. โดยมูลค่าการใช้ยาปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 23,521,467.24 เดือนอยู่ที่
1,960,122.27 บาท และมีมูลค่าคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มูลค่า 2,762,724.48 บาท คิด
เป็นอัตราสารองคลังที่ 1.42 เดือน

ตารางที่ 1.2 แผนการจัดซื้อและใช้ยาตามแผนเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลวาปีปทุม ปี 2561-2563

1
2
3
4
1
2
3
4
1

6,617,665.03
6,870,130.85
6,850,492.06
6,661,712.07
5,843,797.35
4,936,072.17
7,334,808.52
7,015,395.03
5,567,134.58

ซื้อจริง
จานวน
3,946,082.00
7,229,095.17
6,113,903.66
8,179,391.12
5,915,958.25
4,760,939.31
5,356,169.74
6,774,243.79
5,447,356.18

2

6,706,741.00

6,706,741.00

100.00

4,293,093.70

64.01

3
4

6,419,089.39
6,426,607.10

6,112,499.86
5,071,821.12

95.22
78.91

4,385,757.85
3,306125.50

71.75
65.18

ปีงบประมาณ ไตรมาส

2561

2562

2563

แผน

% ซื้อ
59.63
105.22
89.25
122.78
101.23
96.45
73.02
96.56
97.85

ซื้อร่วม
จานวน
2,276,232.50
4,256,170.25
4,462,180.95
5,218,563.82
4,450,730.05
3,578,741.80
4,271,894.69
4,120,431.45
4,371,356.15

ใช้จริง
% ซื้อ
57.68
58.88
72.98
63.80
75.23
75.17
79.76
60.82
80.25

จานวน
4,651,911.55
4,531,952.48
6,196,505.70
8,874,246.19
5,085,940.79
5,877,003.41
5,704,645.98
6,728,324.02
5,919,660.27
6,203,228.00
5,439,043.26
5,959,535.71

ข้อมูลคลัง
% ใช้จริง
70.30
65.97
90.45
133.21
87.03
119.06
77.77
95.91
106.33

ยกยอด
2,320,320.64
1,614,491.09
4,311,633.78
4,229,031.74
3,534,176.67
4,364,194.13
3,248,130.03
2,899,653.79
2,945,573.56

คงคลัง
1,614,491.09
4,311,633.78
4,229,031.74
3,534,176.67
4,364,194.13
2,104,225.07
2,899,653.79
2,945,573.56
2,473,469.47

92.49

2,473,269.47

2,976,982.47

84.73
92.73

2,976,982.47
3,650,439.07

3,650,439.07
2,762,724.48

ตารางที่ 1.3 แสดงร้อยละของงบประมาณจาแนกตามโครงการของแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา
ปีงบ 2563
จานวนโครงการ
จานวน
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ เฉพาะเจาะจง
วิธีตลาด
วิธีประกวดราคา คัดเลือก
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ตามแผน
- จานวน (รายการ)
417
416
0
1
0
(100)
(98.22)
(0)
(1.77)
(0)
- ร้อยละ (%)
จัดซื้อจริง
- จานวน (รายการ)
374
373
0
1
0
(79.86)
(89.66)
(0)
(100)
(0)
- ร้อยละ (%)
ส่วนต่างจากแผน
ลดลง
ลดลง
0
ไม่ต่าง
0
(รายการ)
43
43
(0)
(0)
(นับเป็น 1 item = 1 โครงการ ไม่ได้นับเป็นครั้งที่จัดซื้อ)
จานวนโครงการในแผนจัดซื้อทั้งหมด 417 รายการ โดยแบ่งเป็นจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 416
รายการ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 รายการ คือ Epoetin 4000 u vial (อีเพียว)
จัดซื้อจริง 374 รายการ เป็นซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 373 รายการ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 1 รายการ
รายการที่มีมูลค่าซื้อทั้งปี สูงเกิน 500,000 บาท และผลการดาเนินงานดังนี้
ลาดับ รายการ
งบประมาณ งบประมาณ
หมายเหตุ
1
Seretide MDI
1,366,176.00 1,059,300.00 อยู่ระหว่างการทาสัญญาซื้อร่วมเขต 7
2
Epoetin alfa
1,131,116.00 951,765.00 ซื้อแบบ e-biding
3
ERIG
1,039,237.50 172,216.00 ปรับแผนซื้อลง ต่ากว่า 500,000 บาท
4
Amlodipine
1,012,000.00 693,290.00 ซื้อเฉพาะเจาะจงกับ GPO
5
Rabie vaccine
830,500.00
536,250.00 ได้รับสนับสนุน จัดซื้อจริงต่ากว่าแผน
6
NSS 1000 ml
827,500.00
678,500.00 อยู่ระหว่างการทาสัญญาซื้อร่วมเขต 7
7
Mixtard penfill
758,095.00
570,310.00 อยู่ระหว่างการทาสัญญาซื้อร่วมเขต 7
8
Simvastatin 20 mg 607,500.00
920,025.00 ซื้อเฉพาะเจาะจงกับ GPO
9
Hydralazine 25 mg 592,920.00
492,000.00 ปรับแผนซื้อลง ต่ากว่า 500,000 บาท
10
Metformin 500 mg 526,500.00
650,000.00 อยู่ระหว่างการทาสัญญาซื้อร่วมเขต 7
11
NSS 100 ml
505,050.00
600,600.00 อยู่ระหว่างการทาสัญญาซื้อร่วมเขต 7
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จาแนกตามวงเงินของแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
จานวนโครงการ มูลค่าตามโครงการ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง
วิธีตลาด
วิธีประกวด
อิเล็กทรอนิกส์
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
ตามแผน
- มูลค่า(บาท) 24,999,993.67 24,048,228.67
0
951,765.00
(100%)
(96.19%)
(%)
*
- ร้อยละ(%)

คัดเลือก

0
(%)

- ๑๐ (3.81%)
จัดซื้อจริง
23,338,618.16 22,546,497.16
- มูลค่า(บาท)
(93.35%)
(93.75%)
เทียบแผน
เทียบแผน
- ร้อยละ(%)
(10 เดือน)
*สัญญาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 1,206,425.00
แผนซื้อ951,765.00 บาท

0
(0%)

792,121

(83.22%)
เทียบแผน

0
(%)

บาท เป็นงบของปี 2562 แต่ปี 2563

2. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
2.1 ปัญหาเรื่องราคากลาง ราคาอ้างอิง
จากผลการจัดซื้อพบว่าร้อยละซื้อร่วมมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
1.ราคาอ้างอิงไม่ update เช่น ราคาซื้อร่วมเขต จัดทาปี 2561 ใช้ถึง พ.ค. 2563 ราคาอ้างอิงจังหวัด
จัดทา มิถุนายน ปี 2562 - จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบางบริษัทมีการปรับราคา เช่น ในเดือน ก.ย.
2562 เช่น SPS มีการปรับราคาขาย warfarin และ thyroxin 100 mcg, Amlodipine มีการปรับราคา
ในช่วงโควิด2019, Allopurinol มีการปรับราคาทุกบริษัทไม่สามารถซื้อได้ในราคาเขต
2. เกิดจากยอดจัดซื้อยารวมในไตร 2 ไตรมาส 3 สูงขึ้นกว่าไตรมาส 1 ทาให้สัดส่วนซื้อร่วมลดลง
ถึงแม้ว่าร้อยละการซื้อร่วมจะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังมีการจัดซื้อที่สูงกว่าเกณฑ์ (20%) และสูงกว่าร้อยละ
50
ของงบประมาณในการจัดซื้อทั้งหมด

2.2 การจัดซื้อด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ยา Seretide MDI, Mixtard insulin penfill, Metformin 500 mg, NSS 100 ml, NSS 1000
ml มีการส่งข้อมูลการจัดซื้อให้เขต 7 เพื่อดาเนินการจัดซื้อร่วมเขต แต่เขตไม่สามารถดาเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมเขตได้ทันในปีงบประมาร 2563 ตอนนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
- โรงพยาบาลวาปีปทุมได้ดาเนินการจัดซื้อยา Epoetin alfa ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สัญญา
ลงวันที่ 4 พ.ย. 2562 วงเงิน 1,206,425.00 บาท (งบปี 2562 แต่ e-bidding แล้วเสร็จปีงบ 2563) ได้
ดาเนินการจัดซื้อไปแล้ว 792,121 บาท คิดเป็นวงเงิน 65.65% เมื่อเทียบกับสัญญา

3. วิเคราะห์ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงในงานจัดซื้อยา จะเป็นเรื่องยาขาดแคลน โดยเฉพาะยากลุ่มโรคเรื้อรัง เนื่องจากในช่วงที่โค
วิด
2019 ระบาดทาให้มีนโยบายจัดยาส่งให้ผู้ป่วยที่บ้าน ทาให้อัตราการใช้ยาสูงขึ้น มีการนัดผู้ป่วยนานขึ้น และ
การปิดประเทศทาให้การนาเข้ายามีปัญหา รวมถึงปัญหาจากการขนส่งทาให้ยาขาด
- ยาหลายรายการราคาแพงขึ้น เช่น Amlodipine เดิมซื้อกล่องละ 380 ในช่วงโควิดซื้อที่ราคา 700
บาทต่อ
กล่อง ยา warfarin 3 mg ปรับราคาจาก 160 บาท/กล่องเป็น 185 บาทต่อกล่อง ยา Enalapril 5 mg เคย
ซื้อ 190 บาท เปลี่ยนเป็น 250 บาท ยา clopidogrel เคยซื้อที่ 220-560 บาท/กล่อง (100 เม็ด)
เปลี่ยนเป็น 210 บาทต่อ 30 เม็ด 95% alcohol ราคาเดิม 1,250 บาท ราคาซื้อช่วงโควิต 2,140 บาท
เป็นต้น

- ๑๑ - ยาบางรายการมีการปรับราคาขายจนเกิน
ราคากลาง และราคากลางประเทศก็มีการปรับบ่อย
โดยปีงบ 2563 ปรับราคา 3 ครั้ง ซึ่ง ผู้ทาการจัดซื้อต้องมีการติดตามและ update ข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อป้องกันการซื้อเกินราคากลาง
- การทาแผนจัดซื้อในช่วงต้นปีงบประมาณมีความล่าช้า เนื่องจากการรอ plan fin โดยในปีงบประมาณ
2563 แผนอนุมัติวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ทาให้ในเดือนแรกทาการจัดซื้อไม่ทัน

4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
- จากผลการดาเนินงานจัดซื้อยาในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาพบว่าใช้งบประมาณการจัดซื้อจริง
เพียง 23,338,618.16 คิดเป็น 93.35% เมื่อเทียบแผนจัดซื้อ และ 86.44% เมื่อเทียบ plan fin
- มูลค่าประหยัดได้ของการจัดซื้อยาในกลุ่มซื้อร่วม เทียบกับราคากลางของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยา คิดเป็นมูลค่าประหยัดได้ 6,060,978.74 บาท
5. แนวทางการแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2564
- ในปีงบประมาณ 2564 ควรเริ่มจัดทาแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2563
- กลุ่มยาที่มีปัญหาขาดบ่อย และมีอัตราการใช้สูง เช่นยาเรื้อรัง ควรสารองยาอย่างน้อย 3 เดือน

ผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2563
ตามที่โรงพยาบาลวาปีปทุม ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาใน
ความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนและงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2563 โดยงบประมาณในการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 47,779.80 บาท ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาแผนเพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วงเงินที่ได้รับจัดสรรไปแล้ว จานวน 21 รายการ มูลค่า 47,779.80 บาท ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
1. เวชภัณฑ์มิใช่ยา (สารเคมีห้องผลิต)
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนโครงการ
ตามแผน(กรอบ 47)
- จานวน(รายการ)
- ร้อยละ(%)
จัดซื้อจริง
- จานวน(รายการ)
- ร้อยละ(%)

จานวน
โครงการ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

คัดเลือก

29
(100%)

29
(100%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

27
(93.10%)

27
(93.10%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จาแนกตามวงเงินของแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
จานวนโครงการ
ตามแผน
- มูลค่า(บาท)

มูลค่าตามโครงการ

เฉพาะเจาะจง

47,279.96
(100%)

47,279.96
(100%)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีตลาด
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
0
(%)

0
(%)

คัดเลือก
0
(%)

- ๑๒ - ร้อยละ(%)
จัดซื้อจริง
- มูลค่า(บาท)
- ร้อยละ(%)
ส่วนต่างจากแผน
(บาท)

54,159.80
(114.55%)

54,159.80
(114.55%)

เกิน
3,316.08

เกิน
3,316.08

0
(0%)
0

0
(%)
0

0
(%)
0

2.วิเคราะห์ความเสี่ยง
1. เนื่องจากสารเคมีห้องผลิต มีมูลค่าต่า ทาให้ต้องจัดซื้อในปริมาณที่มากกว่าอัตราการใช้ต่อเดือนจึงจะถึง
ขั้นต่าในการเปิดบิล ทาให้สารเคมีบางตัวเสี่ยงที่จะหมดอายุหากใช้ไม่ทัน
2. เสี่ยงต่อสารเคมีขาดแคลน เนื่องจากบริษัทที่ขายวัตถุดิบทายามีน้อยราย
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
- เนื่องจากปี 2563 มีความต้องการใช้ Alcohol hand rub มากขึ้น ทาให้มีการจัดซื้อสารเคมี glycerin
สูงกว่าแผนที่ตั้งไว้
4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
- แม้ว่าปี 2563 จะมีการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ทาให้มีการขาดแคลนของ Alcohol hand
rub และผลิตภัณฑ์ขึ้นราคาสูงมาก แต่ด้วยโรงพยาบาลสามารถผลิตยาเองได้ ทาให้ไม่กระทบกับปัญหาดังกล่าว
มากนัก ราคาต้น ทุน Alcohol hand rub ต่ากว่า 40 บาท/450 ml ซึ่ง หากจัดซื้อจริงราคาสูงถึง 190
บาท/450 ml
5. แนวทางการแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2564
- ในปีงบประมาณ 2564 ควรเริ่มจัดทาแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2563

การจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ปีงบ 2563
1. ผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ปี 2563
ตามที่โรงพยาบาลวาปีปทุม ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุ
ทันตกรรม ของฝ่ายทันตสาธารณสุข ปี 2563 โดยงบประมาณ plan fin 2,500,000 บาท (รวมจัดซื้อจัด
จ้างทาฟันเทียมด้วย)
ผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ได้ดาเนินการจัดทาแผนซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2563 จานวน
197 รายการ มูลค่า 2,500,000.00 บาท โดยมารายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงผลการจัดซื้อยาจาแนกรายไตรมาส
รายการ
งบประมาณ
ตามแผน
ยอดซื้อจริง

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
539,080.00 368,350.00

2,500,000.00 805,030.00 787,540.00
1,589,651.43 586,759.13 611,534.07 139,053.20 252,305.03

คงเหลือ

- ๑๓ 910,348.57 218,270.87 176,005.93 400,026.80 116,044.97
รวมคงเหลืองบประมาณ
910,348.57

1. แผนจัดซื้ออนุมัติวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ด้วยงบประมาณ 2,500,000.00 บาท โดยไตรมาส
แรกจะเห็นว่ามีการจัดซื้อน้อยกว่าแผนเนื่องจาก มีวัสดุคงทนหลายรายการที่ไม่มีของให้สั่งซื้อได้ทันในไตรมาสที่
1 ส่วนที่มีการจัดซื้อน้อยกว่าแผนมากในไตรมาสที่ 3 เกิดจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด -2019
ทาให้
2. ไม่สามารถรักษาทางทันตกรรมได้ตามปกติ จึงมีการสั่งซื้อลดลง ส่งผลมาถึงไตรมาสสุดท้ายที่ คนไข้
เตรียมช่ องปากเพื่อใส่ฟันเทียมในไตรมาส 3 แทบไม่มี ทาให้การจัดจ้างทาฟันเทียมในไตรมาส 4 ลดลงไม่
เป็นไปตามแผน
3. ผลการดาเนินการจัดซื้อยาปีงบประมาณ 2563 มูลค่า 1,589,651.43 คิดเป็น 63.59 % เมื่อ
เทียบแผนจัดซื้อ และ plan fin
4. โดยมูลค่าการใช้วัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมดเป็นเงิน 1,705,123.49 บาท ราย
เดื อ นคิ ด เป็ น 142,093.62 บาทต่ อ เดื อ น และมี มู ล ค่ า คงคลั ง ณ สิ้ น เดื อ นกั น ยายน 2563 เท่ า กั บ
157,589.49 บาท คิดเป็นอัตราสารองคลังที่ 1.11 เดือน

14
ตารางที่ 1.2 แผนการจัดซื้อและใช้ตามแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลวาปีปทุม ปี 2561-2563
ปีงบประมาณ ไตรมาส

2561

2562

2563

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

แผน

695,199.00
713,984.00
382,479.00
708,338.00
972,857.00
767,389.00
370,239.00
389,515.00
805,030.00
787,540.00
539,080.00
368,350.00

ซื้อจริง

ซื้อร่วม

ใช้จริง

ข้อมูลคลัง

จานวน

% ซื้อ

จานวน

% ซื้อ

จานวน

% ใช้จริง

ยกยอด

คงคลัง

272,070.25
501,584.95
559,822.46
878,792.53
365,241.60
663,892.38
607,596.15
598,983.06
586,759.13
611,534.07
139,053.20
252,305.03

-60.86
-29.75
46.37
24.06
-62.46
-13.49
64.11
53.78
-27.11
-22.35
-74.21
-31.50

53,931.00
107,534.00
195,196.50
142,146.00
53,060.00
127,765.00
111,263.78
245,632.84
287,064.37
185,193.54
56,945.00
133,110.34

19.82
21.44
34.87
16.18
14.53
19.24
18.31
41.01
48.92
30.28
40.95
52.76

444,978.28
520,262.73
435,294.00
730,965.18
290,428.27
554,183.68
580,639.13
637,842.29
566,630.44
646,339.01
147,832.32
344,321.72

163.55
103.72
77.76
83.18
79.52
83.47
95.56
106.49
96.57
105.69
106.31
136.47

240,197.62
55,468.92
198,450.73
269,290.19
406,157.54
311,193.26
355,699.04
382,656.06
336,586.82
308,763.38
268,371.31
259,592.19

55,468.92
198,450.73
269,290.19
406,157.54
311,193.26
355,699.04
382,656.06
336,586.82
308,763.38
268,371.31
259,592.19
157,589.49

15
ตารางที่ 1.3 แสดงร้อยละของงบประมาณจาแนกตามโครงการของแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม
ปีงบ 2563
จานวนโครงการ
จานวน
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ เฉพาะเจาะจง
วิธีตลาด
วิธีประกวดราคา คัดเลือก
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ตามแผน
- จานวน(รายการ)
197
197
0
0
0
(100)
(100)
(0)
(0)
(0)
- ร้อยละ(%)
จัดซื้อจริง
- จานวน(รายการ)
- ร้อยละ(%)
ส่วนต่างจากแผน
(รายการ)

174
(88.32)
ลดลง
23

174
(88.32)
ลดลง
23

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

(นับเป็น1 item = 1 โครงการ ไม่ได้นับเป็นครั้งที่จัดซื้อ)
จานวนโครงการในแผนจัดซื้อทั้งหมด 197 รายการ โดยแบ่ง เป็นจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทุกรายการ
ทั้งหมด 197 รายการ จัดซื้อจริง 174 รายการ เป็นซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทุกรายการทั้งหมด 174 รายการม่มี
รายการที่มีมูลค่าซื้อทั้งปี สูงเกิน 500,000 บาท
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จาแนกตามวงเงินของแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
จานวนโครงการ
มูลค่าตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ
เฉพาะเจาะจง
วิธีตลาด
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ตามแผน
- มูลค่า(บาท) 2,500,000.00 2,500,000.00
0
0
(100%)
(100%)
(%)
(%)
- ร้อยละ(%)
จัดซื้อจริง
- มูลค่า(บาท) 1,589,651.43 1,589,651.43
0
0
(63.59%)
(63.59%)
(0%)
(0%)
- ร้อยละ(%)
เทียบแผน
เทียบแผน
เทียบแผน
(12 เดือน)

คัดเลือก
0
(%)
0
(%)

2. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
.1 ปัญหาเรื่องการจัดซื้อไม่ตรงตามแผน
- วัสดุทันตกรรม บางรายการสั่งซื้อตามไตรมาส แต่กว่าจะได้ของมาบางครั้งก็เกินไตรมาสที่สั่งซื้อไปแล้ว
ทาให้ยอดการซื้อจริงรายไตรมาสคลาดเคลื่อนจากแผนไป โดยเฉพาะวัสดุคงทนที่หลาย ๆ ครั้ง บริษัทไม่ได้
สารองวัสดุคงคลังไว้ให้เพียงพอต่อจานวนการสั่งซื้อ และต้องสั่งซื้อของ lot ใหม่จากต่างประเทศ กว่าจะได้
ของก็เกินแผนไปมากแล้ว

- ๑๖ - วัสดุทันตกรรมบางรายการถ้าซื้อในปริมาณที่มากพอจะใช้ทั้งปีงบประมาณจะได้ราคาที่ถูกลงกว่าแบ่งซื้อ
ตามแผนรายไตรมาสเยอะ ทาให้บางครั้งต้องซื้อในปริมาณที่เกินกว่าแผน
3. วิเคราะห์ความเสี่ยง
- วัสดุทันตกรรมหลายรายการมีการปรับราคาขึ้น หลัง จากที่ทาแผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมผ่านไปแล้ว ทาให้ไม่
สามารถซื้อวัสดุทันตกรรมได้ราคาตามแผนได้ ซึ่งผู้ทาการจัดซื้อต้องมีการติดตามและ update ข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อป้องกันการซื้อเกินราคาอ้างอิงของจังหวัดและเขต
- การทาแผนจัดซื้อในช่วงต้นปีงบประมาณมีความล่าช้า เนื่องจากการรอ plan fin โดยในปีง บประมาณ
2563 แผนอนุมัติวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ทาให้ในเดือนแรกทาการจัดซื้อไม่ทัน
4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
- จากผลการดาเนินงานจัดซื้อยาในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาพบว่าใช้งบประมาณการจัดซื้อจริง เพียง
1,589,651.43 บาท คิดเป็น 63.59 % เมื่อเทียบแผนจัดซื้อ และ plan fin
- มูลค่าประหยัดได้ของการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมในกลุ่มซื้อร่วม เทียบกับราคากลางของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยา ราคาอ้างอิงของจังหวัดมหาสารคาม และ ราคาอ้างอิงของเขตสุขภาพที่ 7 คิดเป็นมูลค่าประหยัดได้
127,414.53 บาท
5. แนวทางการแก้ไ ขการปรับปรุ งกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง อั นจะนาไปสู่การปรับปรุ งการจั ดซื้อ จัด จ้างใน
ปีงบประมาณ 2564
- ในปีงบประมาณ 2564 ควรสามารถยืดหยุ่นราคาที่จัดซื้อให้เพิ่มกว่าที่ทาแผนได้ไม่เกิน 10 % ของราคา
ตามแผนจัดซื้อ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องดาเนินการปรับแผนบ่อย
………………………………………………………….

คณะผู้จดั ทารายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
1. นายผจญ สีทะนารัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2. นางสาวอัญญารัตน์ โชควิริยะจิต หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
3. นางอินธิรา อุปทา
เภสัชกรชานาญการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวาปีปทุม
ตามประกาศโรงพยาบาลวาปีปทุม
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
สาหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวาปีปทุม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลวาปีปทุม
ชื่อหน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ

โรงพยาบาลวาปีปทุม
9 ธันวาคม 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดาเนินการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
Link ภายนอก ....................................
หมายเหตุ
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

ผจญ สีทะนารัตน์

ประพันธ์ สุนทรปกาสิต

(นายผจญ สีทะนารัตน์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

(นายประพันธ์ สุนทรปกาสิต)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม
วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ไตรภูมิ ศรีแก้ว
(นายไตรภูมิ ศรีแก้ว)
ตาแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์
วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

