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บทที่ 2 สรุปผลการด าเนินการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 2.1 ภาพรวมการจัดซื้อพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2562 
 การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลหางดงแบ่ งออกเป็น / ศูนย์การสั่งซื้อ 
 โดยมีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 256 2 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 งบประมาณงบด าเนินการภาพรวมในปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จัดซื้อจริง 
ร้อยละการ

จัดซื้อ 
1 วัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป 16,746,028.39 16,490,366.39 31.30 
2 เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา 25,959,647.10 25,959,647.10 49.27 
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,235,252.45 7,235,252.45 13.74 
4 วัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ 2,046,365.11 1,917,460.51 3.64  
5 วัสดุทันตกรรม 1,110,380.95 1,079,571.69 2.05 
 รวม 53,097,674.00   52,682,298.14  100.00 

 

 ในปีงบประมาณ 256 2 โรงพยาบาลหางดง ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ รวมเป็นเงิน
ทั้งหมด 52 ,682,298.14 บาท การจัดซื้อที่มี จ านวนสูง ที่สุด ได้แก่ เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ซื้อจริง 
25,959,647.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.27 วัสดุครุภัณฑ์ทั่วไปซื้อจริง 16,490,366.39 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.30 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ซื้อจริง 7,235,252.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.74 ค่าวัสดุ
ทันตกรรมซื้อจริง 1,079,571.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.05 ดังแผนภูม ิ

16%

25%

7%

0%1%

51%

                   
                    
                        
                     
             
   

             

                                           

 

 



            3 

ตารางท่ี 2 ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนครั้ง จ านวนเงินที่ด าเนินการ ร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 1,922 43,177,498.64 98.97 
วิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ 
bidding 20 9,504,799.50 1.03 

รวม 1,942 52,682,298.14 100.00 
 

ในปีงบประมาณ 256 2 โรงพยาบาลหางดง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน 1,942 ครั้ง พบว่า
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนครั้ง มากที่สุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 1,922  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
98.97  รองลงมาคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ e-bidding 2 ครั้ง ร้อยละ 1.03  ดังแผนภูม ิ
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 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 

1.จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มีดังนี้ 
1) ผู้จัดจ าหน่าย ไม่มีสินค้าส่ง ไม่ยอมจ่ายของให้กับโรงพยาบาลหางดงเนื่องจาก โรงพยาบาลหางดง

ติดเครดิต 
2) ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 เนื่องจากในรายละเอียดของเนื้อหาบางเรื่องมีความซับซ้อน การท าความเข้าใจและตีความต้องใช้เวลา 
ท าการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
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3) การพิมพ์รายการวัสดุผิดพลาด   
4) บริษัทจ่ายสินค้ามาไม่ตรงกับใบสั่งซื้อต้องเสียเวลาส่งกลับคืนและเปลี่ยนสินค้าให้ตรงกับใบสั่งซื้อ  
5) แผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
6) การปฏิบัติงานตามระเบียบมีโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบยังคงอยู่เนื่องจากมี

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องจ านวนมาก  
 

2.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
 1) บริษัทไม่สามารถจ่ายวัสดุได้ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเนื่องจากสินค้าขาดคลังหรือน าเข้าจากต่างประเทศ 
ต้องใช้ระยะเวลานานเกินกว่า 30 วัน 
 2) การจ่ายเงินไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้กับทางบริษัทผู้จ าหน่าย  
 3) ระยะเวลาในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง และจัดท า Plan fin ล่าช้า 
 4) ความไม่ชัดเจนของระเบียบฯ ท าให้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน  
 5) มีกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม.หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ต้องถือปฏิบัติหลายฉบับ  
 
3.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 เนื่องจากโรงพยาบาลหางดง มีการจัดท าแผนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เงินบ ารุงของโรงพยาบาล โดยให้แต่
ละฝ่ายค านึงถึงความต้องการ และความจ าเป็นที่จะต้องซื้อ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเป็นวิธีที่ท าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและสามารถประหยัดงบประมาณ
ได ้
 
4.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปีงบประมาณ 2563 
 1) สอบถามสต็อกสินค้าของผู้จัดจ าหน่ายก่อนการสั่งซื้อสิ้นค้า  
 2) เร่งรัดให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน Plan fin ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น 
 3) ก าหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินให้ตรงกับข้อก าหนดที่ได้ตกลงกับบริษัทผู้จัดจ าหน่าย  
 4) การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบก าหนด เพ่ือความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 5) สอบถามจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และได้เน้นย้ าถึงการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นตาม
กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
 6) น าปัญหาและอุปสรรคที่พบมาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 
 

 

 

 

 


