บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาเยีย อาเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร 045-252768
ที่ อบ ๐๐๓๒.00๑.29/867
วันที่ 22 ตุลาคม ๒๕63
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดาเนินการจัดหาพัสดุด้วยเงินนอกงบประมาณเงินบารุงโรงพยาบาล
นาเยีย ปีงบประมาณ 2563
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย
1. เรื่องเดิม
ด้วยโรงพยาบาลนาเยีย ได้รับอนุมัติแผนจัดสรรเงินนอกงบประมาณเงินบารุง
ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ จานวน 16 รายการดังนี้
1.1 ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบารุง ปีงบประมาณ 2563
จานวน 16 รายการ วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนเงินบารุง จานวน ๑6,192,04๓.28 บาท (สิบหกล้านหนึ่ง
แสนเก้าหมื่นสองพันสี่สิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์ ) และผลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ
2563ประกอบด้วย
ลาดับ
รายการ
วงเงินจัดซื้อจริง
คงเหลือ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
1 ค่าเวชภัณฑ์ยา
5,215,090.16 4,957,493.23
257,596.93
2 ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา / วัสดุการแพทย์
2,592,694.92 2,619,239.05
-26,544.13
3 วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab
2,052,258.20 1,742,053.09
310,205.11
4 วัสดุทันตกรรม
300,000
486,866.03
-186,866.03
5 วัสดุสานักงาน
500,000.00
666,386.00
-166,386.00
6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
80,000.00
12,319.97
67,680.03
7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
420,000.00
358,000.00
62,000.00
8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
30,000.00
11,950.0
18,050.00
9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
100,000.00
89,730.00
10,270.00
10 วัสดุคอมพิวเตอร์
350,000.00
362,815.00
-12,815.00
11 วัสดุงานบ้านงานครัว
430,000.00
488,381.00
-58,381.00
12 วัสดุบริโภค
2,000.00
3,156.00
-1,156.00
13 วัสดุเครื่องแต่งกาย
400,000.00
306,150.00
93,850.00
14 ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
350,000.00
23,870.00
326,130.00
15 ครุภัณฑ์

3,150,000.00

16 วัสดุอื่น
รวม

2,186,450.60

963,549.40

220,000.00
293,395.00
16,192,043.28 14,608,254.97

-73,395.00
1,583,788.31

2. ผลการดาเนินการซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 จากข้อมู ล รายการ
ข้างต้นพบว่าเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ 90.22% ของวงเงินจัดซื้อจริง ลดลงจากเงินที่
ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 9.78% เป็นการจัดซื้อจัดจ้างได้ต่ากว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร ทาให้ประหยัดเงิน
ช่วยราชการได้
3. การนาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
3.1 ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลนาเยี ย ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
อุบลราชธานีในการอนุมัติก่อหนี้ผูกพัน การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณเงิน
บารุงด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ทาให้การดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็วทันเวลาทันตามแผนที่
กาหนดไว้
3.2 โรงพยาบาลนาเยีย ได้มีการจัดเตรียมเอกสารราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์แต่ละรายการที่ได้ขอเข้าแผนจัดซื้อไว้รอ เมื่อได้รับการอนุมัติแผนจัดสรรงบประมาณเจ้าหน้าที่พัสดุก็
ดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุต่อไป
3.3 เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ป ระกาศเผยแพร่ แ ผน ทาง http://www.nyh.in.th
หรื อ
http://www.gprocurement.go.th เมื่อได้รับอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดเตรียมราคา
กลางและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไว้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเมื่อได้รับการอนุมัติแผนละได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
3.5 กรณีงานก่อสร้าง จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง กาหนดปริมาณ
ราคา แบบแปลนไว้ให้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดาเนินงาน
4. กากับ ติดตาม รายงานผล
4.1 กากับและติดตามโดยผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย
4.2 ขออนุมัติแผนดาเนินการงบเงินนอกงบประมาณเงินบารุงปีงบประมาณ 2563เข้าไป
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้พิจารณา
4.3 จัดทาชุดเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP) ทุกชุดจัดซื้อจัดจ้างที่
มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครัง้ หนึ่งเกิน 5,000บาท
4.4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) ในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP) กรณีที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งตากว่า 5,000 บาท
5. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
5.1 รายการจัดซื้อบางรายการถูกตัดออกจากแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ขออนุมัติ ทาให้ต้องมี
การปรับแผนจัดซื้อใหม่เพื่อให้ผ่านการอนุมัติจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.2 การจัดซื้อวัสดุบางรายการนอกเหนือจากแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ได้วางแผนดาเนินการไว้
5.3 งานก่อสร้างเป็นงานต่อเนื่องทาให้เกิดความล่าช้าจากที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน

6. แนวทางแก้ไขปัญหา
6.1 มี ก ารปรั บ รายการแผนจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งรอบ 6เดื อ นหลั ง ของปี ง บประมาณเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 บันทึกข้อความขออนุมัติกรณีจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนปฎิบัติการในแต่ละครั้งที่มีการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6.3 ขยายสัญญาจ้างงานก่อสร้างกรณี โรงพยาบาลนาเยียไม่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้
ตามกาหนดในสัญญาจ้างงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุติมันต์ สูนานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายลิต แสงแก้ว)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาเยีย อาเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร 045-252768
ที่ อบ ๐๐๓๒.00๑.29/868
วันที่ 22 ตุลาคม ๒๕63
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดาเนินการจัดหาพัสดุด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย
1. เรื่องเดิม
ด้วยโรงพยาบาลนาเยีย ได้รับ แจ้งจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ เขต 10
อุบลราชธานี เรื่องแจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 งบจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าเสื่อม วงเงิน 70% จานวน 4 รายการ วงเงิน 20% จานวน 2 รายการ วงเงิน
10% จานวน 1 รายการ
1.1 ค่าครุภัณฑ์และงานก่อสร้าง ตามแผนการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่าย
ในลั ก ษณะงบค่ า เสื่ อ ม ปี ง บประมาณ 253 จ านวน 7 รายการ วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ต ามแผน จ านวน
2,297,448 บาท (สองล้ า นสองแสนเก้ า หมื่ น เจ็ ด พั น สี่ ร้ อ ยสี่ สิ บ แปดบาทถ้ ว น) สมทบเงิ น บ ารุ ง จ านวน
149,552 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)ประกอบด้วย
ลาดับ
รายการ
1
ปรับปรุงหลังคาผู้ป่วยใน

วงเงินจัดหา
493,000

2

เครื่องอบผ้าขนาด 200
ปอนด์
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 บีทียู
ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน
ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก
เพื่อให้บริการสุขศึกษาและ
กิจกรรมกลุ่ม
ปรับปรุงห้องบัตรและพื้นที่
รอตรวจหน้า OPD

430,000

เครื่องติดตามการทางาน
ของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ
รวม

3

4
5
6
7

44,000

วงเงินจัดซื้อจริง วงเงินคงเหลือ หมายเหตุ
493,000
0
จ่ายเงิน
เรียบร้อย
430,000
0
จ่ายเงิน
เรียบร้อย
44,000
0
จ่ายเงิน
เรียบร้อย

500,000

475,000

25,000

500,000

500,000

0

200,000

0

200,000

280,000

280,000

0

2,447,000

2,222,000

225,000

จ่ายเงิน
เรียบร้อย
อยู่ขั้นตอน
บริหารสัญญา
อยู่ขั้นตอน
กาหนดร่าง
TOR
จ่ายเงิน
เรียบร้อย

2.การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563
จากข้อมูลรายการข้างต้นพบว่าดาเนินการเป็นไปตามแผนจานวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ
70.38% ที่ไม่เป้นไปตามแผนจานวน 3 รายการ คิดเป้นร้อยละ 29.62% ที่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากงาน
ก่อสร้างเป็นงานที่ต้องทาต่อเนื่องกันทาให้งานเกิดความล่าช้ากว่ากาหนดการที่ได้วางแผนไว้
3.การนาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
3.1.ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในการอนุมัติ
ก่อหนี้ผูกพันการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ได้รับจัดสรรเงิน งบจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ(70%) บริหารจัดการระดับจังหวัด(20%) และบริหารจัดการระดับเขต
(10%) ทาให้การดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็วทันเวลาทันตามแผนที่กาหนดไว้
3.2 โรงพยาบาลนาเยีย ได้มีการจัดเตรียมเอกสารราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์แต่ละ
รายการที่ได้ขอเข้าแผนจัดซื้อไว้รอ เมื่อได้รับการอนุมัติแผนจัดสรรงบประมาณเจ้าหน้าที่พัสดุก็ดาเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบพัสดุต่อไป
3. 3 เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ ปร ะ กา ศ เผ ย แพ ร่ แผ น ท า ง http://www.nyh.in.th
ห รื อ
http://www.gprocurement.go.th เมื่อได้รับอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดเตรียมราคากลางและ
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ์ ไ ว้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว เมื่ อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ แ ผนละได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ
3.5 กรณีงานก่อสร้าง จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง กาหนดปริมาณราคา แบบ
แปลนไว้ให้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดาเนินงาน
4. กากับ ติดตาม รายงานผล
4.1 กากับและติดตามโดยผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย
4.2 รายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนในระบบสปสช.
4.3 จัดทารายงานแผนงบค่าเสื่อม สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) ส่งสานักงาสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
5.1 งานก่อสร้างเป็นงานต่อเนื่องทาให้เกิดความล่าช้าจากที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน
5.2 เบิกจ่ายเงินได้ไม่ทันตามแผนปฎิบัติการปีงบประมาณ

6. แนวทางแก้ไขปัญหา
6.1 ขยายสั ญญาจ้างงานก่อสร้างกรณีโ รงพยาบาลนาเยียไม่ส ามารถเคลื่ อนย้ายสิ่ งของได้ตาม
กาหนดในสัญญาจ้างงาน
6.2 ขออนุ มัติขยายเวลาดาเนินงานงบค่าเสื่ อม ปี ๒๕63 ไปยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุติมันต์ สูนานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายลิต แสงแก้ว)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย

