W

deu

:r t

et

uuilngon?1il

n 1 T - . .lr:lu.err ur o.rifl

6!

ra

.n qi

u

ru

us

ra

r: vr"hl

Iy,

?.

.o

.q/dsn b- .d d b

6,-r.

t' d
t d
^-d
Yl..u.el..o.e6nh.m.o-o(osr)l.6o4

?Ufi

utot...

ritru

rr.e,.uunr.riln.rrv-dfi.a.nrri'.erdoi'ar{r-r rr:.v.iir.ir.r.u.rl:uurr}J.re.db-qn

{o"rur anr:1:rnururarl'.rlraqj

dru l:rvrururavjrtr,rqj o-ruierun:fiio::r:rr tdrJ:vrfruq6u0i:rl![aunr,tltftJi ila'Lunr';
r{rtfrulrurolurirurrunrnig (tntegrity and Transparency Assessment: lrA)
setlfil
tsdbsn elou?{uo{n1uld'quonTanitro' iuuu bo fl (druarsr:ruqt) qvronranfd
uiur:r tafln?fl
o::lrfiura (Governance Excetlence) unurrud rr nr:r{ruut:surlr::lrfiu1aLr-6ivo
tuu1l{

<

Inr:lnr:rJ:vtfiuqruo::uuasn?1ilTr.tirta uavqnriruuqlrirflurndorfionrul6'nr:riurrrato
n:svt:?{4101:fuql fl uau< nuv'r-uov#rgrgrnt:riurndouuluu.run:vyn?{a1f,r:cuqu fl t
a

-C

I

rr9-.

a

e

u

a

I

r r e

rfr

l:vrdu

q d,

d,

il d 0::il1nu1a tu:{ta u:vr:rrruua-no::lrfrura lili{a rfluo::u lutllurJ:st1fu il.fl.
tr.JdrunmuGuriou neiorrilr

uleluro
Fl1[Ull

nil:vfivrBnrnuavil:vf,vrBzuaqrqnudur:rrnr:

q n { u r r u ui ra r : ri'rtrJ t do-n dr : r a q r u n r :i r n : r s f a n r : o'or d'0 6'n 6'r u:sQ1tl
lutJ:surru lodbm st'ruru o ta'lt niolfiirn:rvriflrgrarrlasuu?yr1{rrfih rdorjr1rrld'rJilrJls
Frg€l
o-pr6'rfluflluil:vtrru [edbd nrutd'riorit,tuorrornr:l:vffiuqruo::runvnrruftJifla1unr:rftri
udrulrunrnYs (lntegrity and Transparency Assessment - rn) wl'orflurj:sleltdlun
r

r u n'a

zu

un1:i

rirtfrunr:dord'o{'n{rltorudrumulfraurJ:vleJtrisionr:!iu'r:,i'rrnr:nrnrio rfinnr:urirriuodr tJuo:r:"r
rLan{n?1}rTrJiflatorvilrulru uavrJ:vtrtuarur:nr{rfil{o4nioi uavfloolrUrndr:rulrun. [n:1vvl
atanr:o-ndoo-n6'tl rJ:vsirilluil:uil1il lodben durJ:vnrnr^u,*irjrror#ufruduur{ulroiuorl
1A
{tlra6U

6l
--._r_

.lUU

rB u

:stJl fu bdbsn

ul

3.._-.
?Jutr,t u

r tfi

I ua

oh

:

,

d r.t r

orv

:

r

s o q rU 1 n

s

uv{:uu uiu Ltrrcj ol L:w

u

rl

dr : r a r r u n r :i
ro

rn : r v vi ar a n r : d'rr d'o drr 6'r

I

rnvjl lrad
v-a

M,'6,.d
(u'i q are

a'rr

pr

rr-a ei irr uv )

rinitrnr:ri'aq
\r

fdt nn

(urrfirtrn:
u !v

oiq

ar-adqa)
,,-*

unQnnl:{1uyt? [uununnl:
ri'r

{1-(uruilnflor
uruuvryrririrulrgnl:

ur,ttsrtuv)

Yr

utnT

:lusiruyilr

{o'rur u nr:1:rn u r,:ravjrtr,tr!

r,t

rir n { m

r

uriu

r :yr-rtrJ

rJ:ssirfj

คำนำ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธ รรมราช จัดทารายงานการวิเคราะห์ ผ ลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 1 เล่ม พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อนามาใช้
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลเป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และรายงานผลตามระยะเวลา ที่กาหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวาง
แผนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานให้ สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความ
คุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกาหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และตอบสนองภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
และถูกกาหนดให้เป็นเครื่องมือภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ตามพันธะสัญญา
การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ประเด็นที่ 8 ธรรมาภิบาล โปร่งใส บริหารด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
มกราคม 2564

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
บทนา
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1
4

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

11

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด

12

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

13

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14

บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุข ยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค.(ปลูก / ปลุกจิตสานึก ป้องกัน
ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้ องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่
1 (พ.ศ. 2559-2564) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 การประเมิน ITA ถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดในแนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึก ให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 65 ของหน่วยงานที่
ประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องปราม (1) ในกลยุทธ์ที่ 2 ระบุให้หัวหน้า
ส่วนราชการหั วหน้าหน่ว ยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรง
และรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา โดยทุก
หน่วยงานต้องดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) หากไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ร้อยละ 80 หัวหน้าส่วนราชการอาจได้รับพิจารณาย้าย
ออกจากตาแหน่ง และต้องเร่งรัดกากับติดตามให้หน่วยงานให้ความสาคัญกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้วย
เหตุ ดังกล่ าว กระทรวงสาธารณสุ ข จึ งได้กาหนดให้ ด าเนิ นการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20
ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงาน
ที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และถูก
กาหนดให้เป็นเครื่องมือภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ตามพันธะสัญญาการ
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ประเด็นที่ 8 ธรรมาภิบาล โปร่งใส บริหารด้วยหลักธรรมาภิ
บาล โปร่งใส เป็นธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH
ITA) บรรจุในแผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ 33 โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กาหนดเป็นตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4) และยังถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีกด้วย

1

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริ ห ารส่ ว นภูมิภ าค (MOPH Integrity and Transparency
Assessment :MOPH ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปภายใต้แนวคิด เปิดเผยข้อมูลสู่ควำม
โปร่งใส (Open Data to Transparency) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสาคัญของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ยังคงมุ่งเน้นหลักการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร / หลักฐานเชิง
ประจักษ์ โดยนากรอบการประเมินตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. 2562 - 2563) มาประยุกต์ใช้
และปรับปรุงรายละเอียดข้อคาถามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) เพื่อให้เข้าบริบทการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และประเมินผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงาน (MOPH Integrity and Transparency Assessment :
MITAS) ที่มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินดังกล่าว จะเป็นกลไกการขับเคลื่อนการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ที่มีธ รรมาภิบ าล สามารถนาผลการประเมินมาพัฒ นาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่าง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใสโรงพยาบาล
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดาเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และมี ม าตรฐานเดี ย วกั น ประชาชนสามารถเข้ า ตรวจสอบได้ ตามค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดการด าเนิ น งานการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับ
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน
โรงพยาบาลทุ่ง ใหญ่ จั ง หวั ดนครศรีธ รรมราช จึ งได้ จั ดทาแผนปฏิบั ติก ารจัด ซื้อ จัด จ้า ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ ง รวมถึงประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :
e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนาไป
ปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การจั ดซื้อจั ดจ้างภาครัฐ ของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.3 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
2.4 เพี่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
3.1 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิ ธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3.2 การจัดซื้อจั ดจ้ างของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กลุ่มเป้ำหมำย
4.1 บุคลากรผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
4.2 ผู้รับผิดชอบจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
4.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
5. ขอบเขตกำรดำเนินงำน
กลุ่มเป้าหมายในข้อ 4 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
โรงพยำบำลทุ่งใหญ่
โรงพยาบาลทุ่ ง ใหญ่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ รั บ งบประมาณตามที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ 2563 ได้ดาเนินการจัดทาแผนการรับ-จ่าย งบประมาณ ก่อนที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กาหนด
แผนความต้องการครุภัณฑ์ วัสดุและส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดาเนินการโดย
ส่วนงานพัสดุ กลุ่มงานบริห ารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการ
วางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัด
งบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในปีงบประมาณ 2563 โดยงบประมาณที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่จะนามาดาเนินการวิเคราะห์
นั้น ประกอบด้วยงบประมาณ ดังต่อไปนี้
1. งบเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปี 2563 (งบค่าเสื่อม)
2. งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุงของโรงพยาบาล ประจาปี 2563)
งบเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน ประจำปี 2563 (งบค่ำเสื่อม)
 รายการที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรร มีจานวน 9 รายการ ดังนี้
ที่

รำยกำร

1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า700 ลิตร (Pre-Post Vac)
ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู
2 เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด
3 เครื่องฉายแสง พร้อมที่วัดความเข้มแสง
4 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ชนิดสี 2 หัวตรวจ
5 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
6 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้
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จำนวน

งบประมำณ

1 เครื่อง

840,000.00

1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง

150,000.00
50,000.00
930,000.00

1 เครื่อง
1 เครื่อง

375,000.00
375,000.00

ที่ รำยกำร

จำนวน

งบประมาณ

7 เครื่องควบคุมการให้สารน้าทางหลอดเลือดดา ชนิด
1 สาย
8 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
9 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อม
เบาะและเสาน้าเสาน้าเกลือ
รวมงบประมำณทั้งหมด

6 เครื่อง

330,000.00

2 เครื่อง
8 เตียง

140,000.00
440,000.00
3,630,000.00

วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโรงพยำบำลทุ่งใหญ่
ประจำปีงบประมำณ 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ได้รับการจัดสรรงบเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน ประจาปี 2563 (งบค่าเสื่อม) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,630,000.00 บาท และได้จัดทาแผนการ
จัดซื้อจัดหาพัสดุ ดังนี้
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เฉพำะเจำะจง

จำนวนเงิน
50,000.00

E-bidding

3,580,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

3,630,000.00

ผลกำรวิเครำะห์รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแสดงเปรียบเทียบให้ เป็นสัดส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละ
ประเภท ของงบเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน ประจำปี 2563 (งบค่ำเสื่อม)
ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงร้อยละของ จำนวนรำยกำร ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
จำนวน
งบประมำณ รำยกำร เฉพำะเจำะจง
งบค่าเสื่อม
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วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประกวด
วิธี
วิธีกรณี
EE-bidding
รำคำ
พิเศษ พิเศษ market
8
(ร้อยละ 89)

สอบ
รำคำ

1
(ร้อยละ 11)
5

จากตารางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงจ านวนรายการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจากงบเงิ น ค่ า บริ ก ารทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปี 2563 (งบค่าเสื่อม) มีรายการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง พบว่า โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ได้ดาเนินการจัดหาพัสดุ ภายในปี 2563 จากงบประมาณของงบค่าเสื่อม รวม
ทั้งสิ้น 9 รายการ ซึ่งจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวนทั้งสิ้น 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11 ของจานวน
รายการที่ได้จัดหาในปี 2563 ทั้งหมด และจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จานวน
ทั้งสิ้น 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89 ของจานวนรายการที่ได้จัดหาในปี 2563 ทั้งหมด
เมื่อได้ดาเนินการวิเคราะห์โดยแยก จานวนรายการจากวิธีการจัดหา พบว่า การจัดหาพัสดุส่วนใหญ่
จัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ตำรำงที่ 2 แสดงร้อยละของ จำนวนงบประมำณ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
จำนวน
งบประมำณ งบประมำณ
งบค่ำเสื่อม

3,630,000

เฉพำะ
เจำะจง

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประกวด
วิธี
วิธี
EE-bidding
รำคำ
พิเศษ กรณี market
พิเศษ
3,580,000
(ร้อยละ
98.62)

สอบรำคำ

50,000
(ร้อยละ
1.38)

จากตารางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงจ านวนรายการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจากงบเงิ น ค่ า บริ ก ารทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปี 2563 (งบค่าเสื่อม) มีรายการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง พบว่า โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ได้ดาเนินการจัดหาพัสดุ ภายในปี 2563 จากงบเงินค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจาปี 2563 (งบค่าเสื่อม) รวมทั้งสิ้น 3,630,000 บาท ซึ่งจัดหาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จานวนทั้งสิ้น 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของจานวน
รายการที่ได้จัดหาในปี 2563 ทั้งหมด และจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จานวน
ทั้งสิ้น 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,580,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.62 ของจานวนรายการที่ได้จัดหาใน
ปี 2563 ทั้งหมด
เมื่อได้ดาเนินการวิเคราะห์โดยแยก จานวนงบประมาณจากวิธีการจัดหา พบว่า จานวนงบประมาณที่
จัดหาโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)มากกว่าวิธีเฉพาะเจาะจง
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งบประมำณจำกเงินนอกงบประมำณ (เงินบำรุงของโรงพยำบำล ประจำปี 2563)
ผลกำรวิเครำะห์รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแสดงเปรียบเทียบให้เป็นสัดส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละ
ประเภทของเงินงบนอกประมำณ (เงินบำรุงโรงพยำบำลทุ่งใหญ่) ประจำปีงบประมำณ 2563 ดังนี้
รายการการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ได้นามาวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13

รำยกำร
ค่ายา
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าวัสดุทันตกรรม
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุอื่น ๆ
รวม

จำนวนเงิน
10,011,865.83
1,253,847.70
1,579,978.75
8,830,671.00
1,184,046.12
70,570.00
495,570.00
156,547.33
157,713.00
440,997.00
878,503.00
213,997.88
22,740.00
965,386.00
190,909.00
26,453,342.61

ร้อยละ
37.85
4.74
5.97
33.38
4.48
0.27
1.87
0.59
0.60
1.67
3.32
0.81
0.09
3.65
0.72
100.00

รวมจำนวนเงินบำรุงของโรงพยำบำลทุ่งใหญ่ได้จัดสรรอยู่ในแผน ประจำปีงบประมำณ ทั้งสิ้น
26,453,342.61 บำท
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กรำฟที่ 1 แสดงร้อยละของค่าใช้จ่าย วัสดุ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จาแนกตามรายการ 13 รายการ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ได้นามาวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รำยกำร
ค่าครุภัณฑ์การแพทย์
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์อื่น

จำนวนเงิน

รวม

156,150.00
5,029.00
183,250.00
154,330.00
306,715.00
38,300.00
1,877,320.00
37,492.00
2,758,586.00

ร้อยละ
5.66
0.18
6.64
5.59
11.12
1.39
68.05
1.36
100.00

รวมจานวนเงินบารุงของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ได้จัดสรรอยู่ในแผน ประจาปีงบประมาณ ทั้งสิ้น
2,758,586.00 บาท
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กรำฟที่ 2 แสดงร้อยละของค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จาแนกตามรายการ 8 รายการ

ตำรำงที่ 3 แสดงร้อยละของ จำนวนรำยกำร ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ดังนี้
จำนวน
งบประมำณ โครงกำร เฉพำะเจำะจง
เงินบำรุง

50

50

สอบ
รำคำ
-

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประกวด
วิธี
วิธีกรณี
Eรำคำ
พิเศษ พิเศษ market
-

Ebidding
-

(ร้อยละ 100)

จากตารางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงจ านวนรายการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจากเงิ น บ ารุ ง ของ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ พบว่า โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ได้ดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ประจาปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งหมด 50 รายการ ซึ่งจัดหาโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมดทุกรายการ
เมื่อได้ด าเนิ น การวิเคราะห์ พ บว่า จ านวนรายการที่จัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจงทั้งหมด
เนื่องจากรายการทุกรายการอยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
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ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รำยกำร
ค่าครุภัณฑ์การแพทย์
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์อื่น

จำนวนรำยกำร
6
1
6
5
6
1
23
2
รวม
50

ตำรำงที่ 4 แสดงร้อยละของ จำนวนงบประมำณ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

งบประมำณ

งบบำรุง

จำนวน
งบประมำณ

เฉพำะ
เจำะจง
2,758,586.00 2,758,586.00

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประกวด
วิธี วิธีกรณี
Eรำคำ
พิเศษ พิเศษ market
-

สอบ
รำคำ
-

Ebidding

(ร้อยละ 100)

จากตารางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงจ านวนรายการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจากเงิ น บ ารุ ง ของ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ พบว่า โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ได้ดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ประจ าปี ง บประมาณ 2563 รวมงบประมาณเงิ น บ ารุ ง ของโรงพยาบาลทุ่ ง ใหญ่ ทั้ ง สิ้ น 2,758,586.00
ซึ่งจัดหาโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนรายการที่ได้จัดหาในปี 2563 ทั้งหมด
เมื่อได้ดาเนินการวิเคราะห์โดยแยก จานวนงบประมาณจากวิธีการจัดหา พบว่า จานวน
งบประมาณที่จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด
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-

กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ 2563
จำนวน 4 องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563 พบว่า
1. ระยะเวลาในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องกระทาเร่งด่วน กระชั้นชิด และมีหลาย
รายการอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้
2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามวันเวลาที่ระบุในแผน
3. การจัดซื้อวัสดุ เช่น วัสดุสานักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ในบางครั้งผู้ค้าเกิดการจัดส่งที่
ล่าช้าบ้าง อาจจะทาให้บางหน่วยงานที่ต้องการใช้วัสดุดังกล่าวไม่ทันใช้งาน
4. บางครั้งมีหลายหน่วยงาน ที่ยังไม่มีความเข้าใจ ซึ่งบางครั้งความต้องการใช้ครุภัณฑ์ โดยที่ยัง
ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการจัดซื้อ ทั้งนี้โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ได้ดาเนินการแจ้งให้หน่วยงานทราบและชี้แจงทา
ความเข้าใจให้ ทราบว่า การดาเนิ นการจัดซื้อครุภัณฑ์นั้น สิ่ งนั้นต้องบรรจุอ ยู่ในแผน โดยให้ ชะลอความ
ต้องการและแจ้งให้ดาเนินการขออนุมัติเข้าแผนการจัดซื้อในปีต่อไป
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค / ข้อจำกัด

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ที่พบในปี 2563
1. ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนงบเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน ประจาปี 2563 (งบค่าเสื่อม) จานวน 12 รายการ แยกเป็นของโรงพยาบาล จานวน 8
รายการ และดาเนินการจัดหาให้ รพ.สต.ในเครือข่าย จานวน 4 รายการ เป็นงบประมาณที่เร่งรีบให้เพื่อให้
เบิกจ่ายให้ทัน ภายในเดือน กัน ยายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงทาให้บางรายการผู้ค้าไม่
สามารถส่งของได้ทันเวลาที่กาหนด และบางครั้งการเร่งรีบอาจทาให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้สูง
2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ เนื่องจาก
ยังขาดความรู้เกี่ยวกับรายละเอียด ไม่ชัดเจนเรื่องระเบียบพัสดุ และไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3. คณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อบางชุด มีภาระงานที่ค่อนข้างมาก จึงทาให้รายงานผลการ
ดาเนินงานล่าช้า จึงเป็นเหตุทาให้เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถดาเนินการในขึ้นตอนต่อไปได้
4. มีการจัดซื้อนอกแผนเงินบารุง
5. ไม่มีแบบประมาณ ปร.4 ปร 5
6. เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานพัสดุหลักได้ลาออก มีเจ้าหน้าที่พัสดุเพียงคนเดียวต้องดาเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพัสดุให้แล้วเสร็จในสิ้นปีงบประมาณ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีความผิดพลาดบ่อย
ต้องดาเนินการแก้ไขหลายครั้ง เกิดความล่าช้าไม่สาเร็จตามเป้าหมายและกาหนดเวลาในบางครั้ง ในการส่ง
เบิกเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้งานการเงินล่าช้า ส่งผลกระทบต่อผู้ค้า
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องค์ประกอบที่ 3 กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ

การประหยั ด งบประมาณในการจั ด ซื้ อ โรงพยาบาลทุ่ ง ใหญ่ ไ ด้ ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ประหยัดงบประมาณ ดังนี้
1. การจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์ ใช้ราคากลางในการจัดซื้อ
และสืบราคาจากผู้ขายหลาย ๆ ร้าน ทาให้ได้ราคาลดลง สามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้
2. การใช้หมึกคอมพิวเตอร์ ชนิดเทียบเท่าเกรดบี ความคมชัดของตัวหนังสือจากหมึกพิมพ์
ดังกล่าวน้อยลง แต่สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อมากกว่าใช้หมึกแท้ หรือหมึกเทียบเท่าเกรดเอ
3. การลดกระดาษเช็ ด มื อ ซึ่ ง แต่ ล ะปี ง บประมาณใช้ เ งิ น ในการจั ด ซื้ อ เป็ น จ านวนมาก
เนื่องจากเป็นวัสดุสิ้นเปลืองและใช้ในทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ต่อมาโรงพยาบาลได้ดาเนินการปรับ
โดยการนาเอาวัสดุเสื้อผ้า ที่ชารุดบางส่วนมาตัดเย็บเป็นกระดาษเช็ดมือและให้หน่วยงานสามารถนามาเบิกใช้
แทนกระดาษเช็ดมือ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้
4. การใช้กระดาษเอ4 ในแต่ละปี พบว่ามีปริมากและงบประมาณในการจัดซื้อค่อนข้างสูง
จึงเปลี่ยนการใช้กระดาษเอ4 ความหนาของกระดาษเอ4 จากเดิมใช้กระดาษเอ4 หนา 80 แกรม เป็น หนา
70 แกรม ทาให้ต้นทุนต่อแผ่นลดลง และสามารถลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร

13

องค์ประกอบที่ 4 แนวทำงแก้ไขในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อันจะนำไปสู่กำรปรับปรุงกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ 2563

1. ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ โดยการเพิ่มช่องทางในการจัดหาพัสดุเพิ่มขึ้น
ผ่านสื่อออนไลน์ไปยังผู้ค้าโดยตรง เพื่อให้ผู้ค้าได้เข้าถึงประกาศจัดหาวัสดุ
2. มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ให้หน่วยงานที่ต้องการพัสดุกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาให้พร้อมกับขั้นตอน
การเขียนรายงานความต้องการพัสดุ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดาเนินตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเจ้าหน้าที่พัสดุ
4. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้เข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามระเบียบ
5. ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ เข้ า ร่ ว มอบรม ประชุ ม สั ม มนา การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจั ดซื้อจั ดจ้างและการบริ หารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 ตามที่สานักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข เขต
สุขภาพที่ 11 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
6. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ศึกษา ทาความเข้าใจ ถึงระเบียบ
และขั้นตอนการลงข้อมูลระบบ e-GP โดยใช้ระบบการสอนงานแบบพี่สอนน้อง และปรึกษาโรงพยาบาลใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการทาความเข้าใจให้มากขึ้น เพื่อความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูล
7. รายงานความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุให้ผู้บ ริหารทราบตามลาดับสายบังคับบัญชาโดย
จัดทารายงานเป็นรายไตรมาส และประจาปี
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