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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ปีงบประมาณ 2563 

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้วยแถลง ได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อนําผล
การวิเคราะห์ไปปรับปรุง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลห้วยแถลง มีกระบวนการวิธีการจัดหาอยู่ 2 วิธี คือ 

 1. วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะของการตกลงราคา ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อครั้งไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งให้สิทธ์ิเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาหาผู้ขาย โดยการเปรียบเทียบ
ราคาเพื่อให้ได้ราคาตํ่าสุดความเหมาะสม เป็นวิธีที่ใช้ในการจัดซื้อมากที่สุด เนื่องจากมีความคล่องตัว        
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างต่อครั้งที่สูงจึงควรมีระบบการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่     
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 

 2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นส่วนหนึ่งของวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป         
โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด เข้าย่ืนข้อเสนอผ่านระบบ    
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ซึ่งในโรงพยาบาลห้วยแถลง มีการจัดหาโดยวิธีนี้เพียง 2 โครงการ         
มูลค่า 3,800,000 บาท เนื่องจากมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต่อโครงการจะต้องสูงกว่า 500,000 บาท         
จึงจะดําเนินการจัดหาด้วยวิธีนี้ 

 หากจําแนกจํานวนโครงการและมูลค่าในการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการจัดหา จะได้ข้อสรุป ดังนี้ 

 1. จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดหา จํานวนโครงการทั้งสิ้น 2,462 โครงการ โดยสามารถ
แยกตามวิธีการจดัหา ดังนี้ 

 1.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 2,460 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.92 

 1.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จํานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
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 4. การจัดทําโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเข้าไปย่ืนข้อเสนอราคา          
และย่ืนแสดงหลักฐานต่างๆ ในระบบ ทําให้ในการดําเนินงานในบางครั้งไม่มีผู้เสนอราคา หรือเอกสาร          
ไม่ครบถ้วนในการพิจารณา จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากต้องยกเลิกโครงการ        
และเริ่มสร้างโครงการใหม่ 

 5. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างตามความจําเป็นเร่งด่วน มีเพิ่มมากขึ้น 
ทําให้มีจํานวนโครงการเพิ่มมากขึ้น 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 1. จัดทําคู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้อง      
ในแต่ละหน่วยจัดซื้อได้ทราบ และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลา และขั้นตอนในการบันทึก
ข้อมูล 

 2. จัดทําบัญชีเอกสารและตัวอย่างเอกสารประกอบ สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

 3. จัดทําแผนฝึกอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

 4. กําหนดกรอบระยะเวลา เพื่อสํารวจความต้องการ การใช้พัสดุตามความจําเป็น เพื่อลดปริมาณ  
การจัดทําโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และชี้แจงบุคลากรให้ทราบถึงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 5. จัดหาเครื่องมือ โปรแกรม เพื่อช่วยในการบริหารพัสดุ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว           
และลดระยะเวลาในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง  

โรงพยาบาลห้วยแถลง อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

กลุ่มการพยาบาล / กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ / กลุ่มงานทันตกรรม / กลุ่มงานเภสัชกรรม / กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

 
 

ลําดบั 

 
 

ฝ่าย / งาน 

 
 

จํานวนการจดัซื้อ/จัดจา้ง 
(ครั้ง) 

จํานวนการจดัซื้อ/จัดจา้งผ่าน
ระบบการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

(e-GP) 
(ครั้ง) 

จํานวนการจดัซื้อ/จัดจา้งไม่
ผ่านระบบการจัดซื้อจดัจ้าง

ภาครัฐ (e-GP) 
(ครั้ง) 

 
 

หมายเหต ุ

1 กลุ่มการพยาบาล 360 216 144   

2 กลุ่มงานเทคนคิการแพทย ์ 154 140 14   

3 กลุ่มงานทันตกรรม 134 88 46   

4 กลุ่มงานเภสัชกรรม 927 423 504   

5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 885 447 438   

รวม / ป ี 2,460 1,314 1,146   

 


