รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2562
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้วยแถลง ได้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อนาผล
การวิเคราะห์ ไปปรับ ปรุง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลห้วยแถลง มีกระบวนการวิธีการจัดหาอยู่ 2 วิธี คือ
1. วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะของการตกลงราคา ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อครั้งไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งให้สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาหาผู้ขาย โดยการเปรียบเทียบ
ราคาเพื่อให้ได้ราคาต่าสุดความเหมาะสม เป็น วิธีที่ใช้ในการจัดซื้อมากที่สุด เนื่องจากมีความคล่องตัวและมี
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างต่อครั้งที่สูงจึงควรมีระบบการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิ จของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นส่วนหนึ่งของวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยเชิญ
ชวนให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด เข้ายื่นข้อเสนอผ่านระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ซึ่งในโรงพยาบาลห้วยแถลง มีการจัดหาโดยวิธีนี้ เพียง 1 โครงการ มูลค่า 1,550,000
บาท เนื่องจากมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต่อโครงการจะต้องสูงกว่า 500,000 บาท จึงจะดาเนินการจัดหาด้วยวิธี
นี้
หากจาแนกจานวนโครงการและมูลค่าในการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการจัดหา จะได้ข้อสรุป ดังนี้
1. จานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดหา จานวนโครงการทั้งสิ้น 4,842 โครงการ โดยสามารถ
แยกตามวิธีการจัดหา ดังนี้
1.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 4,841 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.97
1.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
0.02
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนโครงการแยกตามวิธีการจัดหา
ร้อยละของจานวนโครงการแยกตามวิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. มู ล ค่ า การจั ด ซื้ อ จ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ด หา มู ล ค่ า การจั ด หาทั้ ง สิ้ น 38,761,610.19 บาท
โดยสามารถจาแนกตามวิธีการจัดหาได้ ดังนี้
2.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มูลค่า 35,693,610.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของมูลค่า
ทั้งหมด
2.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มูลค่า 1,550,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.02 ของมูลค่าทั้งหมด
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แผนภูมิแสดงร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง แยกตามวิธีการจัดหา
ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามวิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากการดาเนิ น งานในปี งบประมาณ 2562 การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้ ว ยแถลง มีความ
คล่องตัวเนื่องจาก มีการแบ่งหน่วยซื้อเป็น 5 หน่วย เพื่อลดระยะเวลาในการจัดหา ในแต่ละหน่วยจะต้อง
ดาเนินการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ที่หน่วยจัดซื้อ ยกเว้น การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่ก็ยังเกิดปัญหาในการทางาน
โดยสรุปได้ ดังนี้
1. การเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ที่ต้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตต่า ทาให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกนัก
2. ระบบการบั น ทึก ข้อ มูล ในระบบการจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ (e-GP) มี การปรับ ปรุ งเปลี่ ยนแปลง
ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบใหม่ จึงทาให้การทางานล่าช้า และใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น
3. การจั ด ทาโครงการจั ดซื้ อจั ด จ้า ง โดยวิธีป ระกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-bidding) เป็นวิ ธีที่ มี
ขั้นตอนและเอกสารประกอบจานวนมาก เกิดความล่าช้า ในกรณีที่มีการแก้ไขเอกสารประกอบต่างๆ

-44. การจัดทาโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเข้าไปยื่นข้อเสนอราคา และยื่น
แสดงหลักฐานต่างๆ ในระบบ ทาให้ในการดาเนินงานในบางครั้งไม่มีผู้เสนอราคา หรือเอกสารไม่ครบถ้วนใน
การพิจารณา จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่ องจากต้องยกเลิกโครงการและเริ่มสร้างโครงการ
ใหม่
5. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างตามความจาเป็นเร่งด่วน มีเพิ่มมากขึ้นทา
ให้มีจานวนโครงการเพิ่มมากขึ้น

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. จัดทาคู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องใน
แต่ละหน่วยจัดซื้อได้ทราบ และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลา และขั้นตอนในการบันทึกข้อมูล
2. จัดทาบัญชีเอกสารและตัวอย่างเอกสารประกอบ สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
3. จัดทาแผนฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
4. กาหนดกรอบระยะเวลา เพื่อสารวจความต้องการ การใช้พัสดุตามความจาเป็น เพื่อลดปริมาณ
การจัดทาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และชี้แจงบุคลากรให้ทราบถึงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. จัดหาเครื่องมือ โปรแกรม เพื่อช่วยในการบริหารพัสดุ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลด
ระยะเวลาในการทางาน

