
 
 

                       งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุตามแผน ประจ าปีงบประมาณ 2563  เฉพาะในส่วนที่ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง
เอง เพ่ือเป็นข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวการแก้ไข และประกอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานจัดหาพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ ได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ในการด าเนินงานเพ่ือให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ จึงขอแสดงผลการวิเคราะห์การ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
ตารางที่ 1 แสดงแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวนโครงการ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เจาะจง คัดเลือก E-Biding 
จ านวน 3,622 0 8 
ร้อยละ 92.72 0.00 7.29 

 
จากตารางที่ 1  ในปีงบประมาณ  2563  โรงพยาบาลบัวใหญ่ มีการด าเนินการจัดซื้อจ้าง ทั้งสิ้นจ านวน 2 วิธี  

1.  จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดหา จ านวนโครงการทั้งสิ้น 3,630 โครงการ โดยสามารถแยกตาม 
วิธีการจัดหา ดังนี้ 

     1.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวมเป็นการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด 3,622 โครงการ      
ร้อยละ 99.78 

1.2 ผลการด าเนินงานในภาพรวม การจัดซื้อ/จ้างโดยวิธี อิเล็กทรอนิค (e-bidding) ทั้งหมด จ านวน 
8 โครงการ ร้อยละ  7.29   ดังแผนภูมิ   

แผนภูมิที่ 1 แสดงแผนจ านวนโครงการการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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     2. มูลค่าการจัดซื้อจ าแนกตามวิธีการจัดหา มูลค่าการจัดหาทั้งสิ้น 103,178,230.97 บาท โดยสามารถ 
จ าแนกตามวิธีการจัดหาได้ ดังนี้ 
          2.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มูลค่า 95,658,315.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.71 ของมูลค่าทั้งหมด 
          2.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มูลค่า 7,519,915.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.29 
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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

การจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



ของมูลค่าทั้งหมด 
แผนภูมิ 2  แสดงร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง แยกตามวิธีการจัดหา 
                                 รอ้ยละของมูลค่าการจัดซื้อ จัดจ้างแยกตามวิธีการจัดหา 

 
 
 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง 
 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีก าหนดรายได้รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง 
 เมื่อพิจารณาแยกงบประมารตามวิธีการจัดหาแล้ว พบว่ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยการตกลงราคา ซึ่งเป็นสิทธิของหน่วยงานในการพิจารณาหาผู้ค้าโดยเปรียบเทียบ
ราคาจากผู้ค้ าประเภทเดียวกัน เพ่ือที่จะหาราคาท่ีต่ าที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด จึงไม่มีกระบวนการจัดหาที่
ซับซ้อน และไม่มีรายละเอียดมากนัก 
 แต่เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการตกลงราคาถือเป็นการให้สิทธิของ
เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้ค่อนข้างกว้างขวาง และมีการจัดหา 3,622 โครงการ ในวงเงิน 95,658,315.97 บาท จึง
ต้องจัดระบบการตรวจสอบถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
อย่างเคร่งครัด การจัดซื้อจะยึดแนวทางตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดย
พัสดุที่มีราคาสูง  จะต้องมีการก าหนดคุณลักษณะ หรือดูจากราคากลาง หรือการจัดซื้อร่วม  เพ่ือผลประโยชน์
ที่ส่วนราชการจะได้รับเป็นหลัก 

2.   วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 เป็นหนึ่งในวิธีประกาศเชิญชวน 
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ทั่วไป โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดเข้ายื่นข้อเสนอผ่านระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
 จากการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลบัวใหญ่ มีการจัดหาจ านวน 
8 โครงการ ในวงเงิน 7,519915.00 บาท  

  

ปัญหาอุปสรรค /ข้อจ ากัด และแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
          จากการด าเนินงานในปี งบประมาณ 2563 การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบัวใหญ่ มีความคล่องตัว   
เนื่องจาก มีการแบ่งหน่วยซื้อออกเป็น 2 หน่วย เพื่อลดระยะเวลาในการจัดหา ในแต่ละหน่วยจะต้อง
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ด าเนินการสร้างโครงการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ที่หน่วยจัดซื้อ ยกเว้น การ
จัดซื้อครุภัณฑ์และจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แต่ก็ยังเกิดปัญหาในการ
ท างาน โดยสรุปดังนี้ 

1. การเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ที่ต้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่ า ท าให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ 

2. ระบบการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบใหม่ จึงท าให้การท างานล่าช้า และใช้เวลาเพิ่มมากข้ึน 

3. การจัดท าโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
 เป็นวิธีที่มีข้ึน  ตอนและเอกสารประกอบเป็นจ านวนมาก เกิดความล่าช้า ในกรณีท่ีมีแก้ไขเอกสารประกอบ
ต่าง ๆ 

4. การจัดท าโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ผู้ประกอบการ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเข้าไปยื่นข้อเสนอ
ราคา และยื่นแสดงหลักฐานต่าง ๆ ในระบบ ท าให้ในการด าเนินงานในบางครั้งไม่มีผู้เสนอราคา หรือ เอกสาร
ไม่ครบถ้วนในการพิจารณา จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ จัดจ้าง เนื่องจากต้องยกเลิกโครงการและเริ่ม
สร้างโครงการใหม่ 

5. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างตามความจ าเป็น มีเพ่ิมมากขึ้น 
 ท าให้มีจ านวนโครงการเพ่ิมมากข้ึน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
                1.  จัดท าคู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้อง
ในแต่ละหน่วยจัดซื้อได้รับทราบ และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล 
                2.  จัดท าบัญชีเอกสารและตัวอย่างเอกสารประกอบ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
                3.  จัดท าแผนฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวช้อง เพื่อฟื้นฟูและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
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                4.  ก าหนดรอบระยะเวลา เพ่ือส ารวจความต้องการ การใช้พัสดุตามความจ าเป็น เพ่ือลดปริมาณ
การจัดท าโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และชี้แจงบุคลากรให้ทราบถึงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
               5.  จัดหาเครื่องมือ โปรแกรม เพ่ือช่วยในการบริหารพัสดุ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ลดระยะเวลาในการท างาน 
               6. การจัดซื้อจากบัญชีราคากลางที่กรมบัญชีกลางประกาศ  หรือการต่อรองราคารวม  เพื่อลดการ
ใช้ดุลยพินิจของบุคลากร และให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ 
               7. การจัดท าบัญชีคุมการจัดซื้อ  เพ่ือให้สามารถติดตามการส่งชุดจ่ายผู้ค้าให้รวดเร็ว  และให้มีการ
ลงบัญชีที่เป็นปัจจุบัน 
               8.  ให้มีการประเมินแผนจัดซื้อของพัสดุทุกประเภท  เพื่อควบคุมงบประมาณ  และการใช้อย่าง
เหมาะสม 
 
                                                            (นางสุภาภรณ์  บุญทัน) 



                                                เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
                                                           (นายส าเนียง  พรมมานอก) 
                                                        นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
                                                          หัวหน้ากลุม่งานบริหารทั่วไป    
 
 
 
                                                              (นายชาญชัย  บุญอยู่) 
                                                  นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน 
                                           รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
 


