
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผล
โ
ลการวิเค
โรงพยาบ

คราะหผ์
บาลห้วย

ปีงบป

โรงพ

รายง
ผลการดาํ
ยแถลง 
ประมาณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง

ยาบาลห

าน 
าเนินกา
 จังหวัดน
ณ 256

งานพัสดุ
ห้วยแถล

ารจัดซ้ือ
นครราช
3 

ดุ กลุ่มงา
ลง จังหวั

จัดจ้าง 
ชสีมา 

านบริหา
วัดนครร

 

ารทั่วไป
ราชสีมา

 
 



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 
0.08 
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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   

 



Likelyhood Consequence

(Frequency) (Impact)

หัวข้อความเสี่ยง คําอธิบายความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ความถี่ในการทบทวน การทบทวนสุดท้าย ผลการทบทวน 1-5 1-5 มาตรการป้องกันและถ่ายโอนความเสี่ยง การติดตามและควบคุม แนวทางบรรเทาความเสียหาย แผนการดําเนินการเพื่อหาคําตอบ

ทะเบียนคุมทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน
ทะเบียนคุมทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ 

Update

นายสุรสิทธิ์ 
 ศรีสุระ ทุก 1 เดือน 31-ธ.ค.-62

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีส้ม กําหนดกระบวนงานการลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ตรวจสอบข้อมูลค่าเสื่อมสินทรัพย์กับรายงานทางการเงินของบัญชีเป็น
ประจําทุกเดือน ว่าถูกต้องหรือไม่ Update ข้อมูลค่าเสื่อมสินทรัพย์เป็นประจํา

กําหนดกระบวนงานการลงทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน

การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบัน

ครุภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลยังไม่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นปัจจุบัน
 ไม่ Update

นายสุรสิทธิ์ 
 ศรีสุระ ทุก 1 เดือน 31-ธ.ค.-62

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีส้ม กําหนดกระบวนงานการลงทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสประจําตัวครุภัณฑ์ก่อนการส่งมอบให้หน่วยเบิก

ให้ครุภัณฑ์ทกุรายการมีเลขรหัสประจําตัว เพื่อการตรวจสอบ และมี
ประวัติการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สิน

กําหนดกระบวนงานการลงทะเบียน
ครุภัณฑ์

ข้อมูลค่าเสื่อมสินทรัพย์กับรายงานทางการ
เงินของบัญชีไม่ตรงกัน

ข้อมูลค่าเสื่อมสินทรัพย์กับรายงานทางการเงิน
ของบัญชีไม่ตรงกัน คลาดเคลื่อน ไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

นายสุรสิทธิ์ 
 ศรีสุระ ทุก 1 เดือน 31-ธ.ค.-62

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีแดง กาํหนดกระบวนงานการลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ตรวจสอบข้อมูลค่าเสื่อมสินทรัพย์กับรายงานทางการเงินของบัญชีเป็น
ประจําทุกเดือน ว่าถูกต้องหรือไม่ Update ข้อมูลค่าเสื่อมสินทรัพย์เป็นประจํา

กําหนดกระบวนงานการลงทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน

การเบิกวัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามวัน/

เวลาที่กําหนด (เบิกไม่เป็นเวลา)

มีการเบิกวัสดุไม่ตรงตามวันที่กําหนดคือวัน
ศุกร์ นึกอยากเบิกวันไหน ตอนไหน เวลาไหนก็
เบิก

นายอนณ
ทกร  กุมปรุ ทุกสัปดาห์ 17-ม.ค.-63

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีแดง กําหนดกระบวนงานการเบิกวัสดุ ติดตามการเบิกวัสดุ ประกาศแนวทางการเบิกวัสดุ ให้เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ กําหนดกระบวนงานการเบิกวัสดุ

การเบิกวัสดุกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน
พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ว่ามีเหตุผล มีความ
จําเป็นเร่งด่วน เพียงไร

นายอนณ
ทกร  กุมปรุ ทุก 1 เดือน 31-ธ.ค.-62

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีแดง กําหนดกระบวนงานการเบิกวัสด ุกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน ติดตามการเบิกวัสดุ กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน พิจารณาเป็นกรณี ถึงเหตุผลและความจําเป็นเร่งด่วน

กําหนดกระบวนงานการเบิกวัสดุ กรณี
ฉุกเฉิน เร่งด่วน

ใบเบิกวัสดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

จุดเบิกเขียนใบเบิกพัสดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

ในสาระสําคัญ เช่น ไม่แจ้งวัตถุประสงค์, ไม่ลง
ชื่อผู้เบิก

นายอนณ
ทกร  กุมปรุ ทุกสัปดาห์ 17-ม.ค.-63

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีแดง ตัวอย่างการเขียนใบเบิกวัสดุที่ถูกต้อง ติดตามการเขียนใบเบิกวัสดุ แนะนําจุดบริการถึงการเขียนใบเบิกวัสดุที่ถูกต้อง ตัวอย่างการเขียนใบเบิกวัสดุที่ถูกต้อง

การซื้อวัสดุนอกแผน กรณีฉุกเฉิน จําเป็นเร่งด่วน
นายอนณ
ทกร  กุมปรุ ทุก 1 เดือน 31-ธ.ค.-62

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีแดง กําหนดกระบวนงานการซื้อวัสดุนอกแผน หากมีมูลค่าสูง ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง พิจารณาเป็นกรณี ถึงเหตุผลและความจําเป็นเร่งด่วน

ทําบันทุกข้อความขอความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง

การจัดหาพัสดุล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลา
 พัสดุขาดสต็อก

นายอนณ
ทกร  กุมปรุ ทุก 1 เดือน 31-ธ.ค.-62

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีส้ม

คํานวณระดับสินค้าคงคลังเผื่อขาด (Safety Stock) โดยการเช็คคลัง
เป็นประจําทุกสัปดาห์ เช็คคลังเป็นประจําทุกสัปดาห์ สั่งวัสดุ กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน

คํานวณระดับสินค้าคงคลังเผื่อขาด 

(Safety Stock) โดยการเช็คคลังเป็น
ประจําทุกเดือน

การจัดซื้อจัดหาพัสดุไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้

ขาดการสื่อสารในรายละเอียดของคุณลักษณะ
ของพัสดุ เช่น จํานวน รุ่น ยี่ห้อ ขนาด

นายอนณ
ทกร  กุมปรุ ทุก 1 เดือน 31-ธ.ค.-62

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีส้ม

สื่อสารในรายละเอียดของคุณลักษณะของพัสดุ เช่น จํานวน รุ่น ยี่ห้อ 

ขนาด ให้ชัดเจน
ขาดการสื่อสารในรายละเอียดของคุณลักษณะของพัสดุ เช่น จํานวน 

รุ่น ยี่ห้อ ขนาด
หากเทียบเคียงกันแล้ว สามารถใช้ทดแทนกันได้หรือไม่ หรืออาจดีกว่า 
จะได้ประหยัดเวลา และประหยัดทรัพยากร การสื่อสารที่ชัดเจน

แหล่งจัดหาพัสดุน้อยเกินไป ในพื้นที่มีจํานวนให้เลือกน้อยราย
นายอนณ
ทกร  กุมปรุ ทุก 1 เดือน 31-ธ.ค.-62

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีส้ม เป็นข้อจํากัดทางกายภาพ พิจารณาตามความเหมาะสม พิจารณาตามความเหมาะสม

วัสดุบางรายการ สามารถสั่งผู้ผลิตราย
ใหญ่ ดีกว่าสั่งผู้ค้ารายย่อย เพราะจะ
สะดวกและประหยัดกว่า

ปัญหา Over Stock (ปริมาณพัสดุในคลังไม่
เหมาะสม)

ปริมาณอาจมีมากจนเกินความจําเป็น ทําให้
สิ้นเปลืองงบประมาณ หรืออาจมีจํานวนน้อย
จนเกินไปไม่เพียองพอต่อความต้องการ

นายอนณ
ทกร  กุมปรุ ทุก 1 เดือน 31-ธ.ค.-62

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีแดง

คํานวณระดับสินค้าคงคลังเผื่อขาด (Safety Stock) โดยการเช็คคลัง
เป็นประจําทุกสัปดาห์ เช็คคลังเป็นประจําทุกสัปดาห์ สั่งวัสดุ กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน

คํานวณระดับสินค้าคงคลังเผื่อขาด 

(Safety Stock) โดยการเช็คคลังเป็น
ประจําทุกเดือน

พัสดุคงคลังไม่ถูกต้องตรงตามบัญชี พัสดุคงคลังไม่ถูกต้องตรงตามบัญชี
นายอนณ
ทกร  กุมปรุ ทุก 1 เดือน 31-ธ.ค.-62

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีแดง พัฒนาโปรแกรมบริหารงานพัสดุ (คลัง/เบิก-จ่าย/สินทรัพย์/)

การบริหารงานพัสดุ (คลัง/เบิก-จ่าย/สินทรัพย์/) ให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล พัฒนาโปรแกรมบริหารงานพัสดุ (คลัง/เบิก-จ่าย/สินทรัพย์/)

พัฒนาโปรแกรมบริหารงานพัสดุ (คลัง/
เบิก-จ่าย/สินทรัพย์/)

สถานที่จัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอ สภาพโรงพยาบาลที่คับแคบ และมีพื้นที่จํากัด
นายอนณ
ทกร  กุมปรุ ทุก 1 เดือน 31-ธ.ค.-62

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีส้ม

ทําให้การจัดเก็บวัสดุอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เชน่ อุณหภูมิ, แสงแดด,

 ความชื้น ต้องคอยดูแล ตรวจตราสภาพคลังพัสดุเป็นอย่างสม่ําเสมอเป็นประจํา ต้องคอยดูแล ตรวจตราสภาพคลังพัสดุเป็นอย่างสม่ําเสมอเป็นประจํา สภาพทางกายภาพที่รอโอกาสพัฒนา

การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
นายอนณ
ทกร  กุมปรุ ทุกไตรมาส 31-ธ.ค.-62

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีส้ม กําหนดกระบวนงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี ควรมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี เพื่อกําหนดกรอบงบประมาณ มีการประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกไตรมาส

กําหนดกระบวนงานแผนการจัดซื้อจัด
จ้างประจําปี

แบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง
แบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
 ซึ่งทําให้วิธีการซื้อ/จ้าง เปลี่ยนไป

นางสาว
บังอร  วร
จันทร์ / 
นายชัยลิขิต 

 ฤทธิ์ไธสง ทุก 1 เดือน 31-ธ.ค.-62

ความเสี่ยงเหลืออยู่
ในระดับสีแดง กําหนดกระบวนงานการจัดซื้อ/จัดจ้างทุกวิธี

ตรวจสอบความถูกต้องของใบส่งสินค้า/ใบกํากับภาษี/ ทุกครั้งกอ่น
ลงบัญชีเจ้าหนี้

ประสานไปยังผู้ขาย ห้าง/ร้าน/บริษัท เพื่อขอเปลี่ยนใบส่งสินค้า/
ใบกํากับภาษีใหม่

กําหนดกระบวนงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทุกวิธี / Flow Chart เพื่อยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ
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QI Plan
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